


 یاشامت یارب روطس نیا هدنر

 تولخ ابد نلاس - دوب هتقر

 هقدغ دیب وملاسیطیحم رد ملیف

 دیسچب ناسنا لب ین

 زا هک نیکتد و ن

 2 هک

 د ناز یسیلکتا هک دیمهخ دشیم

 پف یم اد ملبف كولابد نوچ اب

 ؛دت د.دنخ یمآ و رپ یبدن دینشیم یاهزمشوخ

 و ۳ 9
 نام توکسرد اهنآ هدنخ هک تپج نآزا او رب ی

 جم هک وچ دودتی اضتقا اد یب >> - جیم ق صاخ تئرج عون كي

 یعناهت 1 زجب سک ید دازآ امقاو مدآ و دندیدنخ
 ًانتعا

 حیرصد هداسروطتیا دتاوتب هک دشا ام طیحم دوق هب

ت زب هیقجت تک اسیعمج نایهر ددنلب یادصاب
 هکیا هنحصرد.د

 هدیسرهجرداپتنم هب ملیف لو) هشیپ رنه یاهیک ز

 هتشاذگ ناغرس یورار نلاصهدنخ تدشز اه مناخ و
 وخ

 دوب
 ریقح نیا هجن ۲ دنادوب هناک اس ناوناب ندیدنخ ودب ژا

 هکنیانآ و داتقا قاقتا هرخهلاب تشاد می شعوق و زا

 هب ادص نلاسراتک و هشوک زا

 غرهدقدق ناتفک هزوز هب دشاب هتشاد هدنخ هبنچ هکن

 نامنا نترباد یومد دوب هیبش كاندرد یاه هلات و

 اهمناغنوچ ههننک ءا زهتسا هورگ نیا ۰ درکیم تسار

 ندیدنخ لونشنانچمه دوخ یاهرخسمت هب انتعایبار

 داجی|ناش زفمدد یرگید زیگن | هسوسو تارومت دندید

 تدواجمب ودت زیخ ریدوخ یاجزاد ءمن ناغراد|و هک دش

 هزوژو هدب رع اب ناکامک و دنهدب ناکمریبغت اه مناخ

 یادصاب اردوخیاقفد نمضنیاددو دنن زب هپقیق دایرفو

 هدنب نیا هک نیح نیمهرد . دنناوخب شیوخ دانکب دنلپ
 ودو یدمک ملیف یاشاهتزا دوخ فیعض باصعا رطاعتب

 حدرخ و نتساخرب دصق و هدرک رظنفرص هد تءاس

 كياب . دش نشود اهغارچ افدامت متشاداد نلاسزا

 تپهب وتریح تلاح نانچ اهمناخ هرچرد رصتعم هاگن

 را دوب ددآمرش اعقاو هکدشيم هدناوخ یراکشآ

 نلاسدد ندیدنخ دنلپ حبق هب ملعاب اهن[ هک ميتفکیم

 دیمجق یعن اد ملیف هل اکم مدرم تب رثک |هک یتاچ دامنیس

 نایفارطا رظن لج دصقاب و هدرک ندیدنخ هب ما-3۱
 . ۰ دن اهتشاد اد شی وخ

 دیس صحی

 :وخ یچاشامتا ریوخایآ

 ناگدنن اوخبام زوروندیع هیده نی رتگ رزب

 وگشاب دا رمه هامنیس هراتس» ره بهت هرامش

 مرد ادیمی

 رد دصق نوچ اما دیماجتا لوطب یددقیرچام نیا حر

 نامدوخ نایجاشادت یضعب داتفرژا هناتسود هک دوب نیا

 نیارک ذ مشاب هدرکداقتنا اهامن

 تصش)ا دم و رصع نی دد ریسک هک
 دوبن درومب هیضت

 رد

 تسادوآمرشیلیخ رکید

 ای نتف راءنیسصرد یرکید سکب دهاوخبا
 رمع لاس

 ميدنعيمام دزوءایبار ند رک اشامت نف د نآ لوق

 اغفا ناعراوجءهروشک یا ِ كي ددهک یتق و

 اپ | رچدن |هدرک هلک اهامنی ِ میناوخیم

 هک ی لاحرد دن راذک یمدوخ لباةمیلدتص تعب ار

 ملیفیاشامت نیح یمناخ ناعدوخ دودک رد رک | تنقاداد

 یمادیپ یدورض یرعا حایتحا شل
 لاسدرخ كدوک یتقو

 -یماوداد كلقط دورن نورییامنیسزا هک7 یا رب دنک

 بوخ-دنک را زک رب اردوخ راک یلدئصریز نامه ادراد

 اج نیادد یدیلپو تفاغس نیاب یلغام هچمهكي

 امنیسنل اس «ملیف ك یاشامت

 شرواج«نابچا
 هض نوچیلو ددرک حرطم

 یع.شب ور ناسن | هک یل ددصو

 تبست شاهدیقعردو هتشاذگ رث| وارد هاو ات و هاوع زین

 فسات لامک اب دیاب دت راذک ی مریثات دنیب یم هک ی ملیقب

 -بقعمدرم ملیف یاشامت ظاحل زازوئه ام هک مینک مالعا

 مثخو بصعتیب دیاب اد هتکن نیاو میتسه یاهداتف|

 ۰ میشوکب دوخ حالصا ددو می ریذبب

 و میتفر مایف كی یاشامتب هک یتقو امزونه

 بمیثا وت یمن میتفاي شیوخراظتنا فالخ ارت ۲

 نادندتعاسودای و مینک كرتادنااس ملیف مامناز| لیقو

 یاشامتیدابدرب و نوکسلاهک ردو ميراذگب کج یور

 .ندرک هرضسپ میدوب نامن اتسود اب رک | و مينکلمحت|رن 7

 باصعا و ميزادربت ملیف ءازج) هدذهرذو اه هشیپ رنه

 .مینکن ناشدا زیب شیوخ ر-ءزاو درخ اددوخ نایفا رطا

 هدشام هزورما یکدنذ ءازجاز) یکی نوچ ننفداذیس

 كي هک ت-ا یبادآیاداد تایح نو؛ثریاسلثم تسا

 نیا.دریکبارف اد اهن [دیاب عامتجا بدومو هدیمپفدرف

 دی اعملیفكر زا تسا نکمم هک تسایک رد یاوص لئاسء

  هدوسآ یطیحم رد رملیف مینا وتن هک یتقواتا ریز ددرگ ام

 ۱ ۱رن آل ماک ترور اظتن ادب ؟ اشامت رسدردیب وتحارو

 میشاب هتشاد
۸ 



 هیهت و میظنت ۱ یکیدرن اب زودوب و دیدجلاس یی س 4 ناآرهت رتاتدیع همان

 * همان هد وش دب
 رب
 هداج > فورعم ی دداد رظا رد

 چهل اد «دنق ربس 3 زن داب دنچ هک |

 2 درب دندوب هتشازگ در واین هنحص
 ۱ ثوچ اس

 رد زبا «تدح ود

 رابکتیاد سبب و
 یاب یسودرف را تحمل

 رظن دد اذلدوب هدرک زا هتک تسارظن
 رجت هدالساد تا ماست اردو آ تاب

 یم ودنیامن
 ,تشاد دهاوخاد نادرک راک كلی شقن یافبارب

 < انهم و كنرا- ی

 هوالعتدح و هک تفآ ناوت
 ناونع «دانق نسح

 نبادد

 دنهاوخ یعبع یاپلر دادهدهع زبت

 نا رهت رتات عالطادارقب نینچمه دوب
 دازرپ«مناخ دوجوژا داد ۳7

 دیامت هدافتسا سیب نیا رد زین یمصاعو

 ؟ینادسبات «امه» امنیس

 ینک رش ًاربخا عالطا دا رقپ
 لحم هدشن شاف شعان نونکانهک

 را زهتس ودو لب اد یابهامنیس

 یرادب رخ نآ یلبق بحاصز|«ناموت
 مامتا ذا سبپ تسا دارق وهدون

 یامنیسنلاسنامتخاسب مادق |ناتسب ات
 : دون یناتسهژ

 ود روب زم یامنیس مادقا نیا
 امخیس لاسم|هکنیا لوا داد نمح
 یبلاج یاهملیف یناتسیات یامه

 و تشاذکدهاوخ شیاما ی رعسب
 تسناوت دنها وخن نآ یلبق نابحاص

 هکنی|مود ادن راذگب هال ادمدرهرس
 یناتسمزنل اسكلب ب۲ لاس زیل اپر»
 نیاودش ده وحاش نآ رهت رد دیدج

 ءاررددوب دهاوخ یرتبد دا
 : امنیص تعءدص هعسوآ

 دجرابخا هدنب آرد

 عالطابدرومنیا
 دناسر میهاوخ

 رد یرتدب
 یما رک ناک دنن اوخ

 رب ۱

 نایتسل اگر ورنا#

۷۱۰  

 ۶ 1 7 ۱۳۳حدنفسا
9 

 تر

 سی
۳۹ 

 راهش - مراهچ لا
 ۲ هبنشکی

 میم #۰»

 یکی دوب دارق هتشذک هتفه !نیزنب و شب ات
 ار ادک هسد ملیق یاه هنحص زا
 دن راد رب یکسا عقومو یلعبآ رد
 ملیف نیادد دیراد عالطا هکی دوطب
 هنانزشیارآ و سبلاپ شبات یلع
 نارهت زا شبات یلع رکذلا قوف هنحص هیهت یارب ۰ دوشم رهاظ
 هنایتناسهاب و هدیشوپ هنانز سابل
 ورک تکرعیلمیآ فرطب هنان

 یاه نیزن پمپ ذا یکید»
 یریک نی زنبیارب لیبعوتاهاد نایم
 نب رفاسممامت نی زنب یدصتموداتسیا
 زین شبات یلعب و هدرک هدایب اد
 یلو هوشب هدایب هک دروآ راشف

 یراد دوخ ندش هدایب زا ًادجوا
 دیاب اهن[ وگنوگب داک ۵ درک

 تفر

 هنان ز

 ینرطیکاپ هک مدرکیمیلاح تهب
 شیات ندش هدایب نددب

 وین تکر ح مقوم دش هتخید نی زن
 هلیسوب ۱ یا هناناج هلاوح >
 دش هداد تخبدب یدصتمب شات
 ملبف عقومیلعب آ تسی رد نینچمه
 شب اتب نا )اب یکسا زا یکی یدادرب
 : دننکنیم یرادرپلیف «لزاومداع دیشنب و : دیصرپ و هدشهكیدزن
 و هدرک كزان زرد وخ یا دصشب ات
 ؛اف ] هلب ؛دادباوج

 مممم مو مو هم مو و م

 «1) ناتیا یاهیدنم رنهو ماخ ش وهم 7 دوجوپ نیزم یسداف یاب ملیش رطخنالءعا
 شوپمو هک یسراف یاهملیف شیاسن زا یلک دوطب هدنب ]رد هتفرگ میصت ۰ تا یسداف یاپملیق شورفد شیامت یارب امتیس نیرتچب تر هک سوت و ابنیس ریدم روپتداص

 دننکیم <۱)یگامن رتهو و دن داد تک رش
 الا فالخ یامهقر دوج و

 هاکیاپ العف مه نم یامنیسو منادیم تن ایخ دننکیم تمدخروشکر ثه

 ابن [ رد« وا هیاشم» تارضحابو <
 ؛ رب وکیءو دنک یداددوخآهج

 یکتسکشر- تعاب و یسراف یاهملیف دوجم  هعاقر و هنچ نیا فلج تاک رح و
 رشیپیا رب ه اقداص هکاسک و مدرمیاد هلئسم نیا اصعش نم نوچد

 تساهدشابن ] یب ولطما! و
 تف

 1 دوب دهاوخ هنوگچ نآ هجهق دید دپاب یلو مينکيم نیحت ار روپق داص یاقآ هدزرا و هنادنمتفا رش میمصت دوخ موسیام ۰ ميرادیمین ازرا «!اهب و نانو هنوکنیا نادنمقالعپ ارد آ مقاتمامو دورگبمنیماتمه ۰ نیا دو تک ر ش نوهب ميدوخيم هک ی نان همقل كي نیا و «د رک مهاوخ ظاحا ردوخ یوربآو فرش» لاحرپب یلو دنهد هرادا دوخ زيمآ راغتف| راک نانچه ملیقناک ننک هبهت و؟سکعرب مهدیاش ودشاب هدشماجن| یتمدخ هلیسوئیدب وددرگ عفد رسرافیاهلیفددمتم بویعژ یکی میصت نرااب دیاش درک مهاوخ یراددوخ دوش هیپت و دنن ام رکیدسک ره ابو شوهم تک ر شاب هکبتاملیقشیاست زا ادج یل ودوشب مراک و مدوخ هجوتم میصت نيااب تسانا س هک یو رض همهدوج واب موشن یعاستجا کر زب تناایخ نیا كيرهیربع رخ آ هکنیا یارباذل تسایسداف یاهلیف شو رف یلصا

 هزوک ردطایخ

 عالطا لبق یدنچ هکبروطب
 نادرگ راک و ریق ست د یدهممیداد
 هک تساهنق رک میصت یسزافی بملیق

 دباد هیهت یصخش هی ام رساب
 ماجتا یارب هک دسریع عالطا كنیا
 رادربلدص ( ینازیم رغم )اب هاکنیا
 تساهدرک تک رش لارتناسویدوتسا
 دشاب یم واک تامدقم هیهث لوتسو
 زوربف ستر میصت بت رت نیدب و
 هوخالابو تساندش یلصبكيدزن
 ؛(داتفاهزوک ردطابخ)

 ملیفنا و راک دیدج راد ربملیف
 ژاق ] رد هک مایفنآ و راک ویدوتسا

 دش سیسمترقن دنچ تسپب زاک
 روهک < دشخ ردبم ديشروخ» دوخ ملیفنیمود شیامن زا س

 لابقتسا اب تدح ویاهب راکنی ریش هجیتل
 رکثرد اباد دیدرک ورب ور نایاش
 هدیتش دشابیم دوخ هاگتسد هعسوت
 رب هوالعرضاح لاحرد هک وشیم

 (۳) هسفصددهبع])

 داح یور

 لوراک نیترام
 _سوههراتسسکع نیرتابیز

 هتنک هتفه هک ی وضنارف زیگنا
 امن رو یوزا اد «اناتو مایف
 جوارد الو دن واد شیان لایود
 هورپیمرسب تییوبحمو تره

 هعفصرد «لوراک نی دام>ژا
 یصماج بلطم هرامش نیمه مهن
 . تساءدش مرد

 یوم چو ر موج مجهجهجهن

 یملیق



 زد را رک

 دب اب زاب ارد وح هتقر تسدژ]

 هه کن زاده سی رک لکیام شب یدنچ

 لدیارب اد تبالب نآ هرخالاب درک ناحتم) اد دوویلاه

 «ناک دومناه ناتسادو تروصتبارو .دومت باعتتتا
 هشاب

 میحصت ارجا یا رباد سانم تصرف

 زاده هک یکانرطخ و یبصع یراتی 3

 نبوب و ریگنابی رک < سوهماتب یلا ومارغ وملیق

 امنیس خیرات راهدناهیامو ریظنب سی رتکا <یل

اعاوخاوهد ناتسود رثه «ههدید رگ
 داداوادوان

 دن« رشهنب | رگنب 3 تس| لاحم هک دون یدوصت نیلچب

 . دنپامن هدهاشم امنیسهدرپ یوربزد ردفیلاع

 هثفاب دوخ

 تبالس نآ ابوک

 قی«یایرد» ملیفرد یزاباپ «یلنیوید» ۱۹۵۵ لاسردام|

 ددرل وگ چک, هلجم هکب دوط: مهذونک اد دومندد ادقوف ید «ییآ

 «ادچیاهزپم» ملیفردید و زب وا تسانکسمدیوتیم دوغ ربغا هدابش

 - دیامناب تکر ش
 هدننک هیهت هز ژونههک |دملیفنبا یال رریاس

 راک ادوبدو یت-کنا ترب ؛رپویا | ینرال تسامولعم

 دریگدوهب قنحت تررص رمانپا هکیتروصرد

 نآنادرک راک هنو
 :دوم هدهاوخ ءعافب |

 تپب ناتد وخ امش

و خر دقچ ودعآ ده وخ رد بآ زا هچ راک هجیتت هک دینک روصت .دیناوتیم
 راتسا 

 ۰ هومن دهاوخادیپ

 -انالژارخادا نیا ددهک لتبم لجنپ ران همین آل ادمب گ

 دوب هدش هی ۱۹ ؛ ۸زالیف هک ار

 بچوم رعانیمهو دنیان هدهاش» ارزا قپاس راغ۲

 رگب ددن دش هداد شیام! ناهچ یاهدازابرد رلرت

 یلکب هشیب رثه نیاهک درب هدشعماو ههیارب

 دهداد تسدزا یکیدزا هدنب ]رد اددوخ ترهش

 . دربگدارق هنشن اب ناگدوب رتهو زج دیاب

 < ان الو یاهملیف هیلک و رتم هن اخ راک لبق یدنچ یلو
 یاههدنتسررف هب دن

 دن دش قوم رفن اهن ویلپماذلو تو رفنوب زی ولت

 تبب وبحم هک دش

 هدش رضاحلاسروین وی هناخراک هکیدوطپ دروآ تسدب ینیدجو بیم

 نیدپد»نییوا ابیداددار
 ی ی

 اقمرد «انال»د هک تررص

 5 اف

 یملیفود لب

9 3 ۳ 1 

 نب یارب
 ۳۰۰ درب

 ۱۹۵۷ لادروه ک

 5 ههاوش ی زاب وب ووتسا

 دهاوع تفاپ رد دال هچ و رالدرا ره ۰
۰ 
 دون ۳

 یکب باوجدد< رد رثات هاچ ۰

 تدوووب هدیسرب هک ناداکن ریخزو 6

 هدیقع چدن وذبم داد ناعر اما ۲ رد هک

 یاوهلیف و وب زی ولت ءراب هک | زینت هوب دننها رغ

 21 زی دبدج لسا ۶ هک تسا هتفگ +

 ۳ 6۱۲ هتشچب دددوب هدرب نم. یادی و اهن ۲ ناردر
 هد, هندهرد هک ب

 هد مرد هک یلاهربغ نی رتیلاچو ن

  نب فرزاد اب 4 8 تک انا دا ررب و هد ؟ هی
 ئ راهماا دید رک رظتتم

 تسا هنف رک _رطا رو دوخ مأبف یار فو ژاماراک

 و» رد دیشاب, هتعار رکا

 د (سوصعم هدادش) لب هرایش

 زا و میوومن حددیبلطمنوف مارق
 ۳2 ر

 تچ و رک شقن و رث ومنیلب رم تعا نکتمم

 یاب نآ ردار مبدن اد نکس دب امت
 رد دءا ومهنیس هلجم هکیزوطب

 هردخالاب هتشوندوخ

 رب ددهک ینازاعشا
 هدامش نب رغآ

 مامئاب «نمرب»

 هوشع هراتس نیااب یدادرارق تعاد

 م ادکنه ادل و درک دقمد رگ

 رم لج دوش ع و ره ما.4یرا درب

 شقن ددادن قح یرگبدک و رن وم

 ۰ دنک ارچااد دوب زمی

 مهماه زدقن۲ نایرجنیا یاد

 ودن | رب نول راعتک رش یلصا ربخ و تین

 ربخ نیا هکتبا هراب رد زونهام . دشاریم یرتیهدشقن ره ریهش دن هرنه

 ءافیا رضاح ولنا رب نوا راماپ
 "وا" هناب درادتعص « دا ود هلیساو ربم

 رب الوصا هکنیاو « هاب دوب دهاوخ لدنبا ؟دن | هتف رگ _رظن رداد ودتا

 هشپپ رده ود نیاتثک رش تدوص ره رداما می دادن ت-درد یقیفد عالطا

 وبیچه ساکما نآ هدشدهبات ریغو تسایبلاج عوضوم مابف كبرد

 + تشاد دهاوخ ناهجرد یا هقب اسب,
1 

 یف لوس ریس لا

 !رییغتم نا وانع
 ادوما رب, مایا دنچ ناونع هتشذگ «ههرر"

 4 نمگ رب دب رگنبا فورعم ملیف «نادرمواش او

 ی ددادهان رییفت «دهدیع ماجنا یبجع یاهراک بو

 یاهراک سپداپ» ناونهتحت اکیرمآ رد مولعم دارفزا

 :دشدها وغ هدادن اش دهدیمماجا | یبیجع

 ولپساموت یاهمشچ هب موسومسیت رک یا ون ملیف

 :دوشیمهدیمان «هباسكياب تاقالم» نونک | «شبذک

 ! دوریم اکیرم آب یلاینام
 فو رم« هدننک هیهت سیا اولا اب ی ایئاماب ۲

 لپ ان «ژاب اکب رمآ ردملیف دنچ هک هدو.ا دژءنم یداددا رف

 هکدرادمان «ایدوف» دادرارف نیاذا لوصحم نیتسا

 هدرادهدهه رب اونا را یل و[ نآ رد ادوا لباقم لر

 بملیف ددیژابب_یداب زلپماهردفن ۲ «یل ابنام»

 - لاخوردیلاپ نیشددنوچ یاد درادن ی کی رمآ یاه
 )۱ هسیدسپ ادا قالغا سیا ادلاهاب ترشاسر «لک

 3 الا هیچ یاری کیر آ تبجنیا



 # سا ولام رسا رضاحدشا وا ی اویل ۸ هدننک
 رش نیم یاب ۵ ادم

 اد وشوم بها ۱
 1 ۱ وبه ید و ۰ ب 9 ۸ اک رذ 1

 هیب نآ م هوا امع یددرا در 1 ۱ ها یشار و, اضض ۸ لر 4
 دررآ ههآوغ ءافر | رهبها رو روت

 و۵ ٩ رد ایی
 ۳ رج ۸و ۱اکسا او

 ةرامش نب رخ آ دد نوک رهام هلجم لو داصررم ۰ ۳ ن نه زا -_ب یلوشن ۲ سکه زا

 اهم چپ هک دسب مایق یا رب فااتسا ترب اد قد 4

 ددو | تسدپ اد« زب اچ نبا مواب

 هد رب کو رب بد زمرج

 «لیلدیب شدوش» هد ان راس تراوئسا

 مادشنس 4نید زعبج ناثسادو وب دانس ناشون یا

 ارل ؛ هدادرظن زد بفو رعم ناک دنک هبهت ]یک زدم

 دد و آ زد با اج ملیف ثدوصب

 دین دنعرنه نیا لدیص+شهچ هکتنپا هراب رد

 رهددیل و سیا تسد درد ی ربخ )وه د رک نه وغ هااب ار

 نشده | وخ هجا وم یبچچ# ثیا و رعءاپ دشاب هک ره و تدوص

 ماس طسوا هک تسایدبدج ماپفماا «نزمهب رط كارربو ۳
 هارب نا رهت ددافرغ همون آ هک < لو ردن |فادو ملیف هدننک هیهن سرناک

 + ثساهدش هپهآ تخادل |
 دن راوتک رش شدنمررنه رتسک دا ویلیهلیب رگیدداب مایف نبار»

 زرنایم نآروهک دنکین ارجاار لورد كار یاوگنهآ نیر ۳ درب را دب چو
 و زگشیس دنا نموال « كوهو و لا روتا ودو رتمل ۴ د را : : زور

 ن ین ورا ینوا»

 , تسا «) روسد را او زاب ملیف نادرگ داک

 رها عامل ساسحاژا رب یک ممشچاب ی اپمک یابد دو: یل)
 یامارم هدر تساا و هنسچ زار اه ه رک و ساخ پیک رتاب هدرک

 ناف ا زه رب زا تش وا رس
 یو و)نب اب واهک شاعبا ناو

 یعبطع یلامشرس تبصهشو هنسچرب هشیب ره «ندرلات دام» :یماو دیدن .لسا زا اددا هک شاکبا نآ را رلالاپ و تفد
 ام نرم )رص مو رم ناماسیب و ساسح یاه لدرد |

 بلرگش تبقا وم لب اب رش نیار» وای اب
 وروژارب نانساد باب مان رامو صاع پپئ» نرده .یل

 یا الو رج هت یمدرم قارب ترسح و

 اب ماوت «رخالاب وب رک یب )درد یشجسبا) ی ِ 1 تم. یزناز ی
 نماد هوش تاخ یرشب درف
 تسدزا

 مينخانش

 هو را

 رووغ هاراما هو

 درک اب دوز یلجخ
 مایپ زو دشو رب ود

۳ 
 هتسا«هش هناغ رعناشوک 4: ژاب

 مدنادو < زبمآ دارسا ینایددرب > ووب دا هرومو ۵ وبطهدایسب
 ناب او« ناتو < یتارممتسم تنه و ۱« ین ون اف

 زالماشم ۱ هگتوره ۷ رپسا | مب رس زا طا » و سس داپ زا تبد
 < را هنچ ض» > لاسااب ا [ رو هک« اتداموو دا دوبل یلامئیس ياه
 تفاو تک رغ نانآ لاما یرگب» (۱) نادنم راهو < فو دراوم»
 باذج» روچ یصاتادایاپمشچ طفا دادپن هارا یاهداملاق داغ یزاب
 یچاهابن اغآ رب تشاداپملب نآرد هک یشو+ا۶ و نر تعهد وا

 رنامو ما رگ

 سو تسجیما یيهاهنآد» بان رامو زجپ واد درب زیچ هه لدمحاص
 ورم بلا لاسدوبن وب یوبهوئسا ۱د نذ نبا . تساوخ

 هه > هرخ یلاشسراگب عورط ااغآ)ا هکنآاب ما! رامو
 هسبرو تفد ابلاتماب , دوش مبل تسارعا یدد) نیاب هوب » و
 بسا تایم نآ دد.# انیلدام > هک درک تک رط مایل هنچرد هنخب رک و

 + متشاو هافعاع یارچامود مد شملپف نیرغآ . هوب هچوآ لباف
 لر هک تسا ربهش ناههقبسوم 4 ینیچ وب و یاوفشعو یک دژ یا رجام
 رسخشق دو مانراموو دراد هدوعب < یتذرف لپ رب اکو ملیف هد اروا
 یا هجا هاعودم یاهشالت نیا لاحیهب ۰۰۰ هوشیم رهاظ یو

  یادوخ ارهاظو هوب هثل ربالپ همئاخ «ان دانو یلانیس یگدنزو دایر
  قآ هدنژ .نپا هک يهاررگپ نابایخ , ,.دوب هتنابددار هلن نیارپن

 ۱ ۶ ٩۳۸ اسواناپ دژ یلرخ تفانشيم شبوغ ءاپس تشول رس یوسپ
 ۱ نور الهزدپتهاد شیب لاسکب دیس هکیلاحر» «ندوئان دامو
 ۱ «« + تاداپادژا يرفم یرامپباب ؛دوبل نکمم شررصت هک

 , ونک شما رف ادوا يدوژ نباب هک میها رفت

 تور توس و ام دی تینا اش ون



 نیست كمك ۰ ۸۰ لاسم

 -نی ودا هب موسوم یئاکی رعآ ناوج
 یوجتسج ردناثل روا ویت زا رت رو -یح
 یایرام هال ویوب دوتساب یلفش

 .دعآ نویه|
 نیادد یو هک یملیق نیلدا

 رومامكي یکدنزو .تخاس هصوع

 <۱۹۰۲ -اکیرمآ یناشف شست

 .دوب
 نیابادهدنن اوخ دیابت مسانیا

 تي دوب زع ملیفهک دزادن ۱ ءابتشا

 ؛تفریم راشب یتالوط یفارک و ی
 ا!عوجم ملیف زاون لوط «سکعرب
 و درکین زواجت رتمجنپ وداتشه |
 تشاد نوضمنیاب یتأتساد

 ردیتاشن شت آ هرادا سید
 دد یاهچ و نزهک دنبیم باوخ

 . دنتسهشت ]طسوت نتخوس رطخ

 هک دنیب یء و دزيخيمرب باوخژا
 نایرجرد یاهنداح نینچ مهاعتاو
 دن اییم جت هجدنز .تسا

 :تشاددوج و ملیف نیا رد هتحص ۷
 شت آ سید قاطا ۰ یلخاد هنعصهم
 كيو«لامتخ) لاحردقاطا «یتاشت
 «پازولک -مویدم» ایرقت هتحح
 -هتحص .دشیم هدینک هک مد]] 1
 ادیناشن شن نیشام یدهب یاه
 كرتاددوخنویساتسا هک یلاحرع

 تک رهب ناب ایخدد تعرسب و دنک يم
 .دنددیمناشن هدی ۲ یعرد

 عقاومدرمدنسب ددوم ملقنیا
 بلاج هات رظت هطق | .دش

 هک ۰ نیسی کم رتروب .دوب هجوت
 دوخ راک رد یرت اتهنیمز چیه یاراح
 كي|دشیوخ ملین وب هتن اوت؛دوب
 یریهد روآ ناجهو یتطتم حدا

  نک

 تر زب راکب تسد یوهدح هام ۸

 هژورما هک تخاس یملیف هو یر

 یناتساد مهم ملیق نیلوا ناو
 دو نآ هیهت وتسا بوماکی رم
 لئادا خیرات میم تاقافتا فیدر

 كرزب تقرس» ملیفنیا . تسامنیم

 ات

 کنم رز کی هرز رب
 امنیس یاه تیصخش ءاه بتکم ؛افارود «تالوحت

 شویرادربه :فیلاتوهتشون . ]

 زانآ رتیت هکت شاه مان «نهآءار

 هدش سابتفا یرتاع ماردولم هی

 « ناو نیمهرد هک تفکدیا, . دوب

 <ماتوعهبلک و یورزا یملیف رت روب
 ندوب لیوط نیعرد هک دوب هتخاسزیت
 داکش آن آرد لماک یقودیب« یبست

 9و
 < نهآ هاد كرزب ترس و

 توق دصیسای تیود دودحرد هک

 دوب <ماتوم هبلک و زارت ءاتوک

 رتووب یرته تیققوم نی رتک رز
 ملیف یاه هنحصیو. تسا بوصم

 رد ؛ یسرجویت

 یاه نالب یضعب

 ؛ نوسرتاپ رو ار

 تشادرب كراب كي
 هب دوب قلعتم نرت هدنهد شیامت

 ینأپک ریدم «تیاو - ص_روت در[

 اد اهت ]هک « نوسیدا یاب دام تالپ

 دوب هدرک هبپت انا داک دز نهآ هارد
 یاه ءزو-رثک ادد هژورما ملبقنیا
 شیپ لاس دنچودراد دوجو یعاتیص
 یرتیلیم ۱٩ یاهراون یور ربت

 . دش پاچ [ددجم

 هاز كرزب تقرسو ناتساد

 ؛نادزدزا یعمج : تسا نینچ «نهآ

 داداو اد نهآءاد كي مئالعرومآم
 -یماپت [ هک ار ین رت هک دن زاسیم

 ۰ نهآءار كرزب تقرص»و رتدوب . س. نیودآ
 دنن ژ هربتسدب تس» نآرد دنهاوخ

 باتطاب ادواهاگ - هژاس فقوتم
 ههاهت و دتسیا یم نرت دن دنب یع
 ءایع[هک دننک یمداداه اد نیرفاسم

 مهیکی و دنهد اهن اب ارووخ سیقن
 هل ولک كيلشدروم « .دنکیم عانتما هک

 دوققاو
 هومامدرم كچوک كرتخد

 زا سپ و دوریم شردب غارسب مئالع
 اب ادوا یایو تسد « هیْضق كرد

 روضحاب هک یصقز سلجسب ودنک یم
 اب و دوریم تساپ رپ لحمرتتالک
 مب اد ابن نشچ «ربخ نیا نداد
 یوجتجب شتادرمو رتنالک . دن زیم
 ردماجنارس و دن ژادرپیم نان رهار

 .دننک یم یک لفاف اداهت آل کنج تكي
 زا یکی:دوشیم لاب و در ریتدنچ
 زین ماجن | رسو؛دسریملتقب نان رعد

 تسا تلادعای یژو ریپ
 كي ناونعب ملیق نیا هکنیااب

 نامزرد ینف تقرشیپ یعطق هنومن

 دوشم بوصم (۱۹۰۳) شدوخ
 ملیف س ودرد اهدعب رت روپ ۰ اذپعم

 زین اد یرگید یاه تفرشیپ رکید

 هکدوب اهتفرشیب نیمهو دشیناب
 بدب ویدهب موسوم یناوجروتک ] طسوت
 دارق شریذپ دروم تیقب رک كراو

 نومیدا یویدوتسا «اب رام /»

 ایغرد

 رس
 مع رته !دتبارد تیقب رک. تخرگ
 -راکدعب ودوب رت دوب یاپ-ایق زا یکی
 نادرک

 ترزب تق رس» ملیق یلصا لر
 « زن راب جرج طحوت «نهآءار
 قاو لاه - كيزوم كيروتک ۲

 ,دشیزاب ؛كدوب وبن مهدراپچ ن

 نوستندآ سکام ماذب یصخش
 هدبعب | مئالع دومأمشقن ملیف نیا دد
 مان تحت اهدعب سخش نیاو تشاد

 - نایادخ زا یکی یلیب وکت ورپ
 ناهاش زا یکیو نرتسو یریطاسا
 , دش ناک دوکب ولق و تخت جات یب

 یرگیدیاهملیف سیس رت وب
 تقرس؛ تساهلمج نآزا . تخاس

 نادزد-قباسموکحم - كن اب ك رزب
 زا اهنت هن اهملیفنیا - هرطفلاب
 هکلید-نا تااج ینف رظن هطقن زا

 ردهک یعامتجا یوق فیتوم تپجب
 یم زین دوشیم هدهاشماهت ۲ رثکا

 . دن ریک را رق هعلاطم دروم دنن اوت

 نزکی <ءرطفلاب نادزد و ملیفرد
 باکس:دا تلعب ینغ نزکی و ریقق
 رارق بقعت دروم هژاغم كي ردیدژ»

 ملیف متو نوضم رتروب و دن ریگ یم

 نوناق: هک دربیم شیپ دوطنیا اد

 یئ وک «هکلب «تسیت ناسکی همهیارب
 نوتاق كيو یتق یا رب نون اق كي هک
 . تسا|ه دش هتشون ریقف تپج

 اب یو «قباس موکعمو رد
 یناکب « یقالخا هبنج ندوب اداد
 دن واتک یمن هک دنکیم هلمح

 < قیاس > نیموکحبو نیدورطم
 بزاب هعماجرد اردوخ ماقع«عامتجا

 وشعررن نیب داضت داجی| اب و دنباپ
 تل وشخ و ««قباسوکحم» كي هفطاع

 ژا هک یا هنانراک بحاص یمحریبو
 تشک زاب یارب یتصرفو راک نداد
 «دنکیمیداددوخ هعماجب صعش نیا

 نیا ۰ دربیم شبپ اددوخ زت و رظن
 هكرزب تقرس» هب تین ملیفود

 :دندوب ایازمنیا یاداد «نهآءار
 اهن آرد هقالخ ژاتنوم« ینف رظل زا
 .دروخیم مشچب

 هار زا هک یزاوم نوبک [

 دب آیم تسدب (۱) «تاک-رتنیا»

 دوجو رتحضاو ورتلماک اپن آرد

 رظن فرص راثآ نیا ام ۰ تشاد
 زا هک یسناجیهو میرس تاک رحزا

 لا حرطترچب ؛درک یمدیل وتءار
 دوب هدنن | زرل و جیپم زین یت انا قیمع

 ترش « ملهود نیا ارچ
 نف ل وصا ددتحب > تالاقم هل لس« (۱)

 - دوش عوجد < یقارک وت امنیس



 یاهبلیث و یدرم
 دود هتفایتاحت و ت

 : > تدوبه
 ۰4 دودنیل سکام - ۰

 هیهتاد (۱+۰>)

 ملیف هیمتب عور
 نانیدرقو(۱۰

 ۰۷ ) «لیچ ۱/۱۹

 نتدوب ناود هلا
 زا رگید سک ره

 دوب هتشاذگ یو هک

 درک یدادرب

 دوب هدش عورش یعتاو
 تب جی رفت كي اهنت هنک
 هلیسو كي نا وتعب كدن| كدنا هکلپ
 زیق یناستاداکفا و اههتیدن| نایب
 دشیم مق و لوبتدروم

 رداهن هن رتدوپ
 و درک كک ملیف یاب تر
 رد اد یرتشیقست لباق نیماضم
 تیقفوماپ «هکلب+ تخاسدراو نآ

 هی ودآ

 <نهآهاد كدزب تقرس» یتدا
 دومن یرا زک هیایاد یزاسملیف تءنص
 یدیف-یاههدرپ دش تعاب هک درب و۱
 هتشاد دوجو وس نآ ووس نیادد
 دنناوقب تیفی رک لاثم) ادمیات دشاب
 اه هدرب نیا یدد رد اد ناشراک
 هتافساتم دهد ناش مدرم یارب

 یریذقت یوزا هک دیآ یمرب نینچ
 یخ رب یالبال رو,هدوب نآ هتسیاشه؟
 :هدماب لممب امنیسخیراتیاهباتک ا
 فل وم هدو و یلسل لوقب هکنآ لاح
 هک تسا هتسیاتالماک ««املیس«هزجعم»
 ۰ میمان يامنیسد دهید ادید

 - تر وپ و سیلمنیییا هسیاقم
 كيناگ را دسر

 نیدود نیمسیاه كيتکت نیت یا
 ویزای ءدشیاهواک اب هد ادم

 و لواپ « سیلم لاسا ی
 تو رت یاما 2 دم رج 2
 یتیزر)(مقز ده هچن آش ست

 نیل دروم نجوم

۷۶ 

 رو رو رز ری ری ری دن دن دچ

9 
 دنا هتفرک زارق

 یکدن زوهیهت نیبدوصحمنامز
 -یباکیرمآ یتاشن شتآدومأم كی
 تلم تب دلوت > ات ۲

 تب دیاباد تنفب رک رم ا< ۶
 ی)رب نار ورنهششوک یئادتیاهدود
 دیمان ییانیس نایب لیاسد داجیا
 دو یلاع باتک دد سیاد لاک
 < ملیف ژاتنوم كينکت» هب موسوم
 یاهملیف رد هکر یلم| وع دنکیم یعس
 مویدص ن نیاب تک .تعاب هیلدا
 نا دن دشنآ یقیقح تردق هشک ها رب
 دتکل يلحت و هب زجت د

 هعر رتسا هقتعم یو هکن ان ۲

 یجاشامت لب اقم دیفس هدرپ . دربیم
 می وکر رتهب ای سدنچزا وایاههلیق
 تعاب نیاو دندشیمرپ < ولبات 2
 تو یمیزاسلیفراک د «عنصت» دوهط

 نییا«؛سیلم سکه رب رت دو اما

 رب رج رب. دم

|0۰ 

 زادیابنویک 1: هکداهن اتبادلص
 زا هکیریواصت نععاس لصتم د
 هتفرکف لتتملحارمدایاوژو هوج و

 لصودمیو. هدرک «عیرشت» هد 2
 و دحاو هتداح كي « 5 نب
 ی رط یچاشامت لیاقم رد موادم
 دنک

 سحوقوذرظت هعقن زا سیلم
 هووم یتووی زا رتیوق .یدنم رنه«لیخت
 وا تیسهک تف ریموا یاهیزتناق اما
 ملق دن اشکب یمیغد اتقیقح مضو تب

 هب یهار ؛یو فالخ رب رق دو, یاه
 اهملیق نیاداشتاابو داد ناشن ولج

 یا رب ناژاسلیف هناهب رکید هکدوب
 «ك رحم یولب اتو كبتکت زا سایتفا

 . دشیمل یقلت عومسینع
 ؛دنک یم هاش ل راک هکی روطب

 نویسک | یتح < نه آ «اد گر زب تقر-و رد
 نامهنیا ودروخیممشچب زین یژاوم
 تكثکت هو رها هک تس) یساسا هتکت
 ژاتت وم كنکت و ملیف یتوکتاتساد
 تسا یکتمو دتباپ نادبدهحنیا ۷
 یمراشب یصاخ تاژایتمازا یکید

 ری چرا ری ری ی دن مد

 < یهآ هار دل رزب تقرس»

 کت وکچیسزرب دد هک هچن ۲
 دعر دواد تیمها ملیف

 یاهورب یکتفکش د نآكیاکد ا

 .یدتمرته تاجایتحا هک تسا ین

 سوم

 قرطربهورب یمهواقتسانآ زا هک اد
 ووظتم «رتووب نام

 .دنتسا و تیم اهن 1 .د وب هراسنآ زا سلف
 - میکزلاتو تمامتساب 1و مدرم
 درتواس تقی ناشب اههاکد
 «وک ات رب هوالع هو ووب یاملیقاب اما
 او هک ِ
 ناتساددنهدیم هک یک دنا لوی لب اقم

 رواصت نیا هادژا زین یکجوک
 ووخناب ناشی! رب کرحتم

 رتووب « ابتیم هعد نیلدارد
 قبتوت یجاشابت تاجایتحاهردب
 نبوت یقیقح هک دوب تبقب رک اما تاب
 ناکار امتیس غون و دهر ممالع
 داد

 سر

 حایتحا رکید مد



۳» 

 ره می رپ

 رذاث

 ام هاو ام وه نا و مد و خو و و
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 فرطنب اب شیپ لاع دنچ زا

 تدوعژاام رهش یاه رتت متد

 دد رگید هفايقب و هدش حداخ یاس

 دوشابنیسب لیدبت دهاوخیم رناتوو
 اد دیدج ها نآ ناریدم ایوک و

 یسیخشت *اد نم رتهب لوپ ند رک |دیب یاب
 یلوحت نینچ داظتن اامهتیل ادن |هداو

 نياهک میداودیما یلو ميتعاد از
 دیاب هن رگ ودشاب هتشادب تحصربخ

 رد, دناوخ ار رتات ةعتاف مک مک

 همان ربیاشامت یارب مدرمهتشذگ
 لیوطفعو دنتسشیم تسدرت ات یاه

 دص دنچب رتات یاههشیک لباقم رد
 مه رکا :ورما اما دیسریم رتع
 مدرمرتاتود یکی لب اقمرد منی ی

 ه هک دوک لوبقدپ اب دن |هدوش غامتجا

 تسا همانشیامن نالف ندید یارب

 یغلبم تخادرپ اب دنهاوغیم هکلپ
 ورب یاشامت زا تعاس هم زیچات

 یجداخ هصاقر یاهدع تخل ةچاب ۳

 تحب كي اجنیا ود - دنشاب مرگ رس
 رگا هک تنیا نآ و دی ایم شیپ
 همانشی دن هب امیاهرتا"ناک دنن !درگ

 نایا ناکشیپ رثه یزا-ب و دوخ

 رداد دوخ دازاب قنورو دن رردن

 یاههمات رب رد اههصاقرتک رش هارد

 یاهنلاس تبوخ سپ.دتن ادیمدوخ

 دنیامن لیدبتهداب اک كي هب اد دوخ
 هراب ود مدرم هک مينيبیم ژورمااع

 شیپ ودن رو آابموجه اههن اغاشامت

 هب مدرم هداب ود مينکيم رکف دوخ

 تقیقحردام| دنهدبناشت تبغدرت |:

 همانشی امت ویزاب نیا. تسیا دوطتب |

 دوخباد یچاشاهت هک تسپلام یاه

 یاه نار هکلپ دیانم بلج
 یاه یگتمجرب و دیفس
 دتخل مادنا زیگنا توهش

 دازاب هک تساه هصاقر روع
 بلطمنیا یا رب تساهدرک مرگ اد
 سداپ رتات نیمه . میددایم لیلد
 هتشاذگ ارلصءیبسورخ همان رب هک
 اه هصاند نددد آ زا لبقات تس۱

 دب رپ یمل مهسکم شاهشیک یولج
 یلدنس كي اهبذ هک ماییءالاحو

 یرکفت یاف [ . دوشیمن ادیب مه

 اددوخ راک شزرا ام یدک دتمرته
 دوخ همان رب ود اههماقر تک رشاب

 شهب رگا ناشیا , دندروآ نیلاپ

 یزاب هک دن رادهدیقعو درتسه یکتع

 تا مدرف بلقا هجوت دژوم ید
 رگیدنسیور رد ناشی دوج و سپ

 رتانای ۰ درادن هصاقر هب جایتحا

 تسا هام شش برق هک نارهت

 شیامن اد اکیرمآ مبورب همانرب

 ناکشیپ رتهو سیپ هب رکا دهدیم

 هعاقرب رگید دن رادنامی ادوخ رتات
 درادن یجچابتحا یژاب دنبو

 ویزابدنب لحم رت ات رگم
 هک تصا یک ریس تایل
 همانشیامت نایم رد تخل نز یاهدع

 دیداذگب هدننک یزاب شک راچ كتفج
 دد ینامل آ نارکتپپ هم تایلمع نیا

 دریک ماجنا رتات نسزا ربغ یلحم
 لءقتمهد رپ هیت بوخ رتات یاثمم
 راوید و ردب ندز نفورو كنرو
 هصاق رمادضتسا و كب؛ازوم نتشد

 ینعیبوخ رنات هکلبتسین یجراخ
 بوخ هشیب رنه ینعی بوخ هم

 دد تس!بوخ یژ اب و بوخ دّوگ دینی

 یا همانشپ امن (یرکفت )یسودرف رتات

 منیباداوخیم ملد مردش دزمان مهاب هک الاحء مزیزع

 + با دل رج اب 3 هل دا اب اچ واچ

 ام رهش یله

 لحمیب فرو - كروب وی دد لاما اکی

1 

4 
3 
 ّت

 ما ٩ رب ب9 ۱ 1۳۲ 2 و عج هاچ اب باب اچ
 كرویوین ددلامسا مانب دنتشاذگ

 یوره-لج ۷ و تدم همانشیادن نیا

 تذوص تفریم شیپ هچ رهودوب نس

 هکیدوطب تفرگیم دوخب یرگید
 تلاح یلکب شی امن یاهبشنب رخ آ رو

 دوب هدرک ضوع اد دوخ یلصا

 یدبعیاقآ رثات نیا هدننک هرادا

 ی-ب وخ ریدم اهنتهن ناشی تا
 بوخمه نس یوررد هکلب ددتبن

 هک لبق زور دنچ . دنکیش یزاب
 هدنسیوت یتدم نیح یاقآ اب

 مددوخ رب كرویوین زدلاسا سیپ
 .تفک وا مدش ایوج همان رب مض زا

 هصالخ عوضوم هسرد |دهمان رب عضو
 طداوا دد یبش هکنيا یکی منکیم

 فو رعم روسی ژرناین ابتس|-ود ةدرب

 دنچ زا شی و دمآ نس تشی هب رتام

 بشم | یدبه رگع:دیسرپ نمزا هقیقد
 سٍتفگ !ارچ متفک «ادنکبن یزاب
 دسریمت نم شوگب شیادص ارچ
 ةدرپ دد ناشیا هک دش مولعم ادعب

 یزاب لامساراذک رد هکنیایاجب مود

 شن اتسود اب داب دانک رد دبامت

 هک تقورهو تسا تبحص لوذشم

 دی ایمولج دسریم ندزفرح عقوم
 هدابود و دیوکیم اد دوخ هلیچو

 ه 3

 ! هراد یگلر هچ تامشچ

 موشوم | ددرگیم زاب دوخ یاجب

 رث ام تسا ه مش وخ هکنب | نیه رد مود

 هب مود هدرپ . دشابیم زین هدننک
 رد هتبلا تسا ماراه رد نادوتسر
 دمآ هدرپ رخآا"یاهدع نادوتسر
 رال ود لبق بشدنچ ,دانکیم تفدرو

 تشب) دندمآ نس تشب
 ءاگ زب رب ۲ كي زا یرعفت

 دننذک و( تسا رت راب ودشب یب یموع
 یکی .دن دادراک یدبع یاق اب هک

 اهیرتشم وزج دیاب هک اههچب زا

 نس دد اد عوضوم دوش نس دراو

 هک دا دادروتسدمهن اشی | و تاک یدبعب
 ینعینسلخ اد تاقالمیا رب دنن اوتیم
 !درادن یمن امو دوشنادوتسر لخاد

 ماجن ااد ناشتارک اذمود:تفر اهن[

 ادغب ارامش .دن دمآ نوریب هداد
 بحاص تیئیحو رثااب هک دینیب یم

 موس ؛ دننکیم یراب روطچ سیپ
 دوخ همان رب یدبع یاة] تا

 دامن ی هل ارجایساس| هی اب كي یورار

 یبشد مبدو ۸ تعاس یهاک ینمی
 عورش» همان رب مهبشکی و ۸م رو
 ٌهدرب هجیتن رد هک دندوما
 زا نایچاشاهت ودشع و رش۱ ۱ تعاص

 نلاس زا دوب هدشرید هکنیا رظن

 تیدحدوخ وت الاح . دندش جداخ

 !لیحم نبا زا ناوهب لصفم

 عضو ااب هتفرمهی ور

 یاهرت ات رد هک زین فسا
 صاخشاو راد دوجو ام

 هداذایبلط لوبپ رنه یب
 دب این دنتسه نآ ناگدننک

 رد رت ات تفرشیپ هب دیما
 میغاب هتفاد دوخ تکلمم

 هامدنچ رهفرظ مونیب یمرک ام
 هنخاس رهش رد للجم یامنیس كي
 امشیسنا ریدم هکتسنپ|شتله هوشیم
 درسدبوخ یاپءلیف شرابناب اه
 دوخ یامنیس مضوب نداد تروص
 نبایل و دن اهدونن بفاد اد مدرء

 یاهرت ات رد هکبی اهینقد یب د لامها

 هیت آ ردهک تسین كش دراددوجوام

۱ 

 ۱۳ رد ایت دم روش رد رشت
 4 زینام یاهرت ات نلاس و

 .. !ددرگ لیدبت امنیس نلاس

1 
۳ 



 میس
 دیجی و جم

 موج و جیم

 : دی گیم الان مایف نادرگ داک ثاژ نایتسب رک
 دیس

 موجعم

 چه جت
 میم جعم

 میجیمجعم
۳ 

 :دزاسیمابیزا روا «یگنهرب)یلو تسیاهاس تز
 < لوداک نیت رام ترپعزاو

 هدوب عاوت یلادصو رساپ
 ای و < مامح د یاب

 دن | هتخاساپ رب یوراد
 )ا شیب «لوداک نیت رام

 ثارب ادو
 مملبف هکتسا

 با وتو

 2امسیددیب نآدد هک دن ادب یئاه ی ترجشاا یبیا حص نویدهاردوخ تربد ۹ ۱ تایفحردو
 هدرپدوخ یدادادخ و یمیبط میا

 دید ضرعءدد اد اه "[و هتشآدرب

 ۱ تسا هدر )ذک نادن :الء

 ملیف هداتس لو داک نیت راء

 یددزااددوخ یگشیپ رذهراک مان اب +

 هداجو سیپدد تک رشاب ورت ات نب

 زادعب یو.تساهدرک زاغ موک ات

 یارب تیمایب ملیف دنچرد تک رش

 یتتارک داکب یملیف رد داب نیلو)

 قااخ > مانب 4 كاذ نایتسی رک

 ملیفنیاددومت تک رش <یندب

 دوب ودن ۲ ینانشآزاق

 هس | رفیامنیسر و هشم ح و زاهدمب هک
 روهشم ملیف . دنداد لیکشت اد

 نیت دام» تک رشاب < نی ریش یایور»

 راکب و + پیلیفدردژ »و «لوراک

 یک دزب تهقف وم < رک هن درب ین اد رک

 ایقح رد

 زا سپ وتق ریمرامشب نیت رام یارب
 ما ژنایتس رک »اب حاودژاا-, نآ
 رلجمیابمایف یر-گكيدد تک رشد
 هراتس نیل وا ماقب ادعد یگلد 1
 . دیناسر هسن | رق یاهثی»

 لاس رد نیترام هکتب۱)لبق

 »تا

 رهوش
 رهوشه زین ینام)هکدوخ ین اکیرمآ

 درکیمیکدنز ۰ هدوب یرن رتالال
 دوخرهوذذا ینادج زادعب نیت دام

 درک جاودزا «كاز نایتسب رک وای
 وراذگ ینی ون هاررد مدق نآزاسپ و

 یناوارف تیقفوماپ یو یارب هک

 تسب رک > حاودزاب ۱
 نارک و یتساداب ۰ دیآرد

 دوب ماوت

 ءار هناگی«كاژ نایتسی رک
 یگنهربد رد اد نیتدام تهقفرم
 ملیف نیلدا تیقفوم و تسناادیموا

 رد هک + یرش نیل وراک» مانیاهن
 < نیل وداک وتاب سوهد مانب نارهت
 درک تبآ: ؛ دمآرد شیامن شرمب
 انطخهاردوخ سدحرد دایز یو هک
 . تساهدومیپن

 لباقمرد نیت دام هکنی !ماسمودق
 هک تشاد رارق یکان رطخ یابقد
 نیعددد هدامل |راخ یاهینایی زاب
 یا رب یااجم دوخ هن ادنمرته یزاب

 یفاب یو تیقفوم سک و تف رشیپ
 حالع زین وا هجیتن رد دن هرا ذک یمن

 هناروهتم لب تد دوخ رهوش دید

 نیدب . دز یداکتبا لاح نیعردد
 هنحصندن اجنک زاهدافتسااب هک یتعم
 باوخ اطااب و مابح لیبقرا یلاه
 هتهرب ندب « نیت رام یاپمءایف رد

 اهچ مدرم هدز تريح ناگ دید ربارب ود هدننک حیبهت یو ی و اروا
 ۱ دنداددا رق

 هثهرب هکنیارکذ لبات هک

 هنارف لوصحم یاپملیفرد
 نیااب ناهچمدرمو دوبن یاهزانراک
 دنتشادینانشآ شیب و مک تیصوصخ
 نیت دامهدامل |قوف تی تلع یلد
 ارگ راک رددیاب ارو| ع یکنهرب در
 دومن وجتسج < كاذ نایتسی رک »
 نب رتللجهود شر هوش رظن تحت نیت رام
 تک رشهن |رف دوش تخاس یاهملبق
 خب رات روهشم ناتز یگدنزو دومن
  تخا سیم مسجءاملیس هدرپ یدداد

 ندش

 گ

 < كاژ نابتسب رک » بین وق نیدب
 اردو دید هیداذو ین ادرگ داک
 درب راکب شرسه یابیذ تمدغ رو
 یلعت مافسب ادواژ و رمآ هکیروطب

 ووپشم « رمزرد نیتدام و هدناسد
 هتف رک دارق ناپچ ناک راس نی رت

 یتصر
 اد یبلاج رظانمو هتشاهرب رارسا
 شرم ددسوپل "وب نژ هی شقن رد
 ؛ دهدرارق ناهج مدرم یاشامت

 تكيسملیف ود نیارد تک رگاب

 وصخب راک شورد
 یلاجقت رد طقف رب نی ادادج د 9 تحک
 صاصتخا هک دش رهاظ

 ین نت

 یو راک هوحتپ 3
 زادنتوانعوایدمب یاهمایف !تشاد

 یرابود مادام - انار 1 ۳
 كي ره دد هک هاتان تم سه رم

 هتقد دنچ یارب نیتدام اهن
 هنهربمادن) فلتخم یاه هناپب هب

 9 هدادرارق نیدود ل ًاقمرد !ردوح ةمرد ۱دب

 هروب زم یاهملیت زا رظ ترس
 کر زب نانادرک راک ران آرد نیت دام

 تا هتنج .تکر ش زی یونارف
 .راکب نی ربش یاب ود دن | هلمجت [ زا
 صت ومالواو «رلک هد > ین ادرگ
 ارزو «سل وه اسک رام ینادرکداکی
 واو و ینادرک داکب باوصتخ
 < یونالدد

 زی یو یاهلین نیرخآ ذا
 تک رشاب «نالیمرد حاضتفا» دیاب
 لنادلداش»د «نساک و بد تی و»
 اید رود > ترزب ملیف نیتچمهد
 ور مانار رود راتهرد

 ودتدم اریخا لوداک نیتدام
 نابچ یا دوشکب ترقاسب ءام
 رد وین تعاس دنچ یاربد تخادرپ
 زت نونکا . هود فت وتامدوشک

 ۷+ هحفس رد هیقب

 !هغهرب یابب زي لوراک نیت رام 9



 لیلقت فصل هب ادابجا كن رق رهش تطم هک دیش

 ریبدرس باثج دیدومرق هدهاشم «ک روط نیمه : دوب هدزک ادیب

 بلس شدوخ زا) هبریرحت تکیه فرط زا یکدنیامش ناعدوع لوقت

 هداد دارتق فطا دروم اد یچکن رفرهش ( ۱ تسا هدرک تیلوئسم

 دن |هداد بل < دنکیملیح كنیعو هک

 هکتستی ارد حالص هک دوشش رع ناشتهدخ رک ناب نم

 دیاب هتفلک نآ

 یمدآ اذواو

 :تسا مال

 زاو دشن دداوینمشوو هزیتسود زا یچکن رف رهشاب

 دهاوخب شلد هچرهو تسا نشد تسد رد ملقهک درک ار نیا رکف

 ! دددایم ذعک یور

 یاهژات ناکد هداتفا رکفب اهیک زات مه مناخدیهات نيا

 ؛دنک تبار وزابشدوخ لایغیو «درک زاب یجکن رف رهش ناکد یولج

 و هدرکن دیفس بأیسآ رد اد شیاهوم یچگن رف رهش هکنیا زا لقاه

 دوریمت ردب نادیم زا اپیدوژ نیاب

 تادحالادیدچ هحفص ؛یراب

 <. میدوب اجن ۲ دیهاتاب
 دد هکنیا یارب ( ۰ اجک)

 رد «دشاب هتفرک یمشچ رهذ ادتبا

 زات و تخات یلیخ هلحرم نیلوا

 شدوخمشچب شک اغود رک اما درک

 هیلع رب یاب زیادصو رسو تف رو رف

 ۱ درک ای دوخ
 « درک دوشیم هسچ بو

 دیهان نیا ؛داک هزا: و دنناوج

 لاحنیم دد «یهکت رقرهش» هک دوب هدرکن اد نیا رکف چیه مناخ

 و لادتعا دود-زا اب تتو چیه « دداذگیم نآ دنیا رسبرس هک

 رکف دیابن الصا نآ زا رتالاب و دراذکین ندرب یداک هظناحم

 الا ۰ دادیم هاد دوخ نهذ رد ار هتشک راک دوجوم نیااب تاقر

 هعاهزاتلک تسدهچ مناخ دیهان مینببب ات دوب هدنیآ رظتنم دیاب طقق

 !دهدیم بآپ
 طاسبثا یارب یئاتیس یهک ۲ كي ذا مه ارطخ دنچ ني)

 : دیلامرف هملاطم رطاخ

 ناشناد یتعبشوخ مدرم موجه زا ءرظنم ود اهسکهنیا ۰. >

 ینامرهف ملیف دناهدش قفوم هتعذگ زور دنچ شرع رد هک دهدیم

 «دننک اشامت كداپو اناید یامنیسود رد اد ربتع یدک لاکبزومو

 ۱۱ دن |هدرکن اشامت هک "یئاهنآ تخیدپ ...

 رصع یاه همان زور زا یکی دد یربخ شیپ زود دنچ 3

 زا یکی یدادربملیف نیب دود یاهچبرسپ هکنیارب یتیمدوب هدش جرد 3

 دوش ضره تسا مال اجنیا رد . تسا هدرب تفرسپ ار اهوپدوتسا

 درب تقرمب هچب رسپ كي اد شنییدود هک یرادربلبف یویدوتما

 زا تین وصم تهج تسا مال ؛ تسا حضاد شتالوصحم مضو رکید

 !دننک هود دوخ یارب دتپسا یردق نادوسحروخ مشچ

 ندناپچهب مجاد هحفص نیا دد مه رکیدراهکی هکنيا اب 3

 هب دوبزم یاه هبچرت هکی)همطل هب هچوت مدعو يسراق یاه هبچرت

 وگننگ« دزاسیم دراو ملیف طاظ :نیرت ینارح,وناجیهرپ یاه هنحم

 ام یارب یسیپ هراب دد ناتسودزا یکی هک ار یجاطم كلدءم .تسا

 هتسصلصاوف دد یسداف یاههمجرت هیبش تیح ره زا هد رکس

 تسین هدوم یباجتیا رد نآ رکذ هک

 تسا دارق نیا ژا عوضوم

 منادشنم رته» نیاذا یکی هک 2

 ماکنه «ناریا رتاثت كررب یلیغ

 ورومسیپ زا یساسح هطن رد یژاب

 و هتل رک دارق ناغ-ود رنه هجوت

 تاساسحا ذارباید یارب تدهب

 دژمردههه دبامیم همادا تاعاسا زا دننکیم

 یدصبل هتیلاخ ردويفّزک عطف سیرد اددوخ یزابنایرج روب زم

 ناوشب اد شتسد دابدنچو هدم نس یولج تسا هتشاد بل رب

 تاساسحا لیس هکیماگنه و دهدیم ناکع نایجاشامت فرطب رکشت

 هدش

 ی فی رمت
 میتسناد ملیف كب یاه

 یسبا نیا یردقب

 دوخ یاس رسرب هداب ود ام كرزب دنمرنه دنیشن یمو رف ناتسودرنه

 !دهدیم همادا یدنمرنه لاک اب ار سیب هلائدو هتفرک

 میولت رد هک یسهم شقن هعهاب یسداف یاه هجرت نا الاح

 و دایکب ه دنکیم یزاب لابز یسداف یچاغامت یارب ملیف ناتساد

 رهنددوآ دوجوب رد هک یلاههنحص نایم رد راب نیدنچ هکلپ رابود

 و هدرک فرص تق و اهتعاس دنمرتهو سصغتب نیدنچ اهنآ زا كب

 تدابعهک ۱ دیلامنیس مبم لصا كيو هدش رهاظ « دن |هدیهک تدحز

 .دربیمنیب وا بیت رت نیدب « دشابم تداوحو ناتساد نابرچ موادت زا

 رد یبلاج لاثم دش رک هک روط نامه ترزب دنمرنه نآ راکهاش

 رتات رد هاوخ و امنیس زد هاو-خ ناتساد نایرج یناپکات مطت

 « دو ریم رامشب

 .دینک تواضق ناتدوخ رکید هلاخ

 ه-ااقم نیلوا داشتن زادعب « دنامب نامدوخ نيب الاح 3

 یچکن رف رهش هک ش یداج كلفطنب فر طب داقتنالیسیردقب مناغ دیهاز

 را هک درک باسح شدوخ ابو تسقدورسءف رکقب زایتخا یب

 هتشکر ب تخب مدرم نیا یارب هتساوخ شلد هچ ره تدم نیا رد

 طقف « دن |هدمایل رپ یواب هلباق. ددص دد اهن]و هدروآ ذغاک یور

 دارت

 یلد ۰.۰ تسا هدراذگر س تشب هک تسایلاس نس ودیفس یوم رذط اب

 یناک نسب ون وننادنم رنهنی هرخالاب بوخ
 ؛دن ریک یمرا رق یچکن رف روش فطاد روم هک

 یزود ماجن |رس هدن دادن رسب هک بوی | ربص
 نامه وا رسب و هداد ردب فک زا تقاط

 .,,ادندروآ هدژ كلف دیهان هک دنرو ایم

 عچاد بلطم دنچ نالانیمه الثم

 یودیولج تالجم و دی | رج یل اتیسنوتس هب

 .. دداد را رق سلغم

 دداد «نیدزءیج» یزاب «داشماب>

 هتسنادهزمیب و سول «تشپب قرشو ملبف

 1 ,۱ دداد شضارتءا تارج یمک بوخ یلو ۰ تسا

 ِ -امثیس همان رب نوتسرد < تاعالطاو

 ناداکوبند مایف هک تسا هتشون دوخ یاه

 د ءایس كن رود زج مدوایم داشف مزقسب

 ۱میدآیسل ۳ ۲
 رکچ یود نادند دیاپ نا زا دعب

 درد رس درو زج یربت هک اد تحاران

 . ددق ره صلخم یاوتسا یگنر< دورطم

  رطاغب یرکید كنر ملیف نیا زا دیفس



 و نادر رب ك
 ۳ را هبر

 ۸ ریموت مهدزاب دد ی
 دش دل وب 1
 بم یرادمورگ و سا ذاب

 سب دای نا رکدز
 < رلک ایل رب د اب ۱٩ ۲و لاس ی ول

 مات 2
 ب یسپ كلي یا داد ودررک عاددزا

 ی دشابیم اونا رفناو
 ءون ۲۲ ات و زا

 تسیدانسسپسو اههمان زور رپغر
ِ 

 ؛ لیذ یاهملیف ثادرک راعو

 هتفخ سیداپ - ۱۷۲۳

 تک ارش[
 ی ایلاتیا ریصح هالک ۱+۷
 سیداپیاهماب ریز ۱۳۰.

 نویلیم- ۱۳۱
 تسامیا رب یداذ[- ۱۲

 نرسق یوس جیق- ۱۹۲۷

 یرک وداج ابنم- ها

 مدرک جاودزا
 تم توس
 یاب ود) بش ناب ابیز-۳

 (نا ریش
 . تر زب یاهرونام ۶۰

 وتفركنجب ۱۹۱۷ لاسرد

 تسدپ ارهدنارفرون ودنوب رول ناشن
 درو[

 وبلاج باتک نیهنچ قونک
 تساهدر و آ رد رب رحت هتش رب شزرزاب

 ۰ (۱۲۸) رمدآ : زا دنت راپمهک

 كنهرف«(۱۹۳۶) هداتس تبود

 «جیاتن (۱8:۳۷) یماهنیسللمل | نیب
 ینیچس رس« )۱٩۵۰۱( هلصاح
(۱۰۰۱) ۳ 

 هشنارف : وارا رتفد سردآ

 ۴۴مزیل ان اشناب ایخ«سی اب
 7. یسم« یا ۰ يا

 زکو ک (نهد*) ید رپ ب یو.د) حروج

 هی وژ متفه
 اکی رمآ ۰ كدویوبت

 .تساهدویش عادل نونکات

 رهشدد ۶

 و دش دلوتم

 رد نارک راک كمک لغشبادشب |

 م و رشكروب وین فلتخمیاهرت ات رد

 درک داکی

 و تفر یودورمب هب سیح

 هتسحیو راد یاد یاههمانشب است

 2۱ ریظ یناکشیپ رثعو ددوآ

 و الو زلگب !نیج« دومی داب
 نی رتکد رب هب ودرک فثک ار «ریفو
 دناسد راغتفاو ترپش هجرد

 موتسیلد>۲ ۸۱۱۹۲۱ لاسژا
 وتخاس هوخ هیامرساب اد رتاشت

 اصخشلغا ار آیاه همانشیامن

 زامابا نیمهددو دوم ینادرکاک

 راک وریدم ۱٩۲۰ ۷ ۲٩ لاس
 ربایمادیاههسمانشی امن نادرک

 نمه|رف تک رشهب هکدوب «زرتایت

 , تشاد قلمت

 تشاذک امتیسب مهق ۹
 دقعم یدادرارقورتم یناپکایو
 . دراد همادامهژوتههک درک

 هتخاس نوک ات هک یناپلیف
 : زا دنن رابع

 ؛تشه تعاسردماش ۱ ۳

 , كچوک نان ز

 دلیف رپ اک دی وید- ۳ <
 « تیلوژو وتم ور ۳۶

 . لیماک
 یلیطع-- ۷
۰۸ -۱1 

 و نازوس « نأتز -- ۹
 ادخ

 یفل هالف ناتساد -۰
 نزکی« رهچ- ۲

 اهولقرد- ۱۹۶۲ ی
 وادمج ری ۲
 دل اب یژو ریپ-س ۳

 زاک غارچ- ۴

 فعاضم یک دن ز- ۷
 دزاودا مرسب- ۸

 مد آ ترضحهدن -- ۹

 هژو ربد هچ - ۰

 جا ودزا لالد و یتیک- ۱

 جا ددزا لها- ۱

 سی رتکا- ۷
 اش یارب دناوتیم 6

 دتف يب یافت | زین
 هداتسكيع ولط_ ۱۹۵ <

 یناوب هاگتسیا-
 مود للبلانب كنج ردوا

 نآ هتاخ ردودش ماظندراو
 اداکیرمآ شترا ناشن نب رتن رزب
 . درو آ تسدب

 ؛ورتم ویدوتسا-واراک رتفد

 .دشابیمای رتیلاک دو ویلاه

 2 اد رد

 ها ژنایتسی رک
 نانادرب راک یماسا نایمرد

 ماناس هنارف یانس روپشع

 میوشیمهجاوم «كاژ نابتیرکد
 رس ربیاهملیف ریغ| یاهلاسرد هک
 - «یرش نیلوزاک> نوچ یئادصو

 دوجوب انا دو مایژروب رک وا>

 .تسا «هدوآ

 یود روب زم یاهملیف هچرگ
 یتداجت یاههبنج وصاخ دصاقم
 كخ نودب یلو هدناهدعآ دوجوب

 نيآ «دوب زم یاههبنچ زا رظنف رص
 یصاخ لکش دمرق یاداد اپملیق

 ابناد رگ راک كي دوجوهک دناهدوب

 نآ هیهترد اد راکب درروو هب رجت

 * .دیاذیم تاث؛اه

 یئامنیسداک «كاژ نایتس رک
 زافآ «ناکدشدیدیانو اب اودوخ

 متبج» :یاهلیف نآ زا سب ودرک

 - «للو دابابلق» - «ناکشرف
 - «شطع> - «یلابور كنعآر>

 <«یآش دوو «اهناسنااتنات ا زا»
 .ددوآدوجوبار

 < بیلوتال ناقناق» یاهملیف

 هظحالملباف رتاود «الاوکنیسو و
 ضرب نآ رهت دد كاز نایتسیرک
 ملیف هدنیا شیاش دن |هدمآ رد شیابت

 فارطا ددهک تفرریم داش یتصرف

 بت دام»نودب كاژ نابتسب رک راک كبس
 زد .دیآ لمع یاهملاطم «لو راک
 هتساد روب زم ملیف هدرد یو تقبقح
 دود دوخ رثه ٌراربا یارب یرتمیسو

 .تسا هتشاد دابتخا
 دادژ»تکرشاب پیلوتلناف اف -

۳۳ 
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 یدک ا دیجی رب ول ولانیج» و <بیلیف
 -یمهکد وب نی ریش لاحنیه رد و كبس

 رتو< نمویشیای ود> ابارن آ ناوت
 دادرارق هیاقمماقهرد < راک هت د»

 موسومكاژ نابتسب رک رکید ملیفو
 روشرپ ما رد كب هک مالاوکتبس» هب

 مجم اد اهیلوک یکدن ذزا یقشع
 اد ناد رگ راک نیا رحبت «تخایم
 نوکان وک راثآ ندروآ دوحوبرد
 .دزاسیمملسم یلامتیس

 نیتدامو ابحاودژا زاد یو
 ینابیذزا هدافت) ددصرد «لو راک
 «یگنهرب» زا رکید تداصبایو
 دنبمد رم دان ] هیهنرد دوخ رسع

 بملیقمیصت نیا لابتدب و هفعآ رب

 سرک ولو -«یرش نیل وراک » یاه
 تکرشا-ب ار مانان» و هایژروب
 دون هیهت دا

 یا ربدشهتفآ هک روطنامهیل و

 هثاژنابتسرک راک شوررد قست

 دوحونودب هک اد یلاپملبف یتسیاب
 *تسا هدود هیهت «لوراک نیت رامو

 .دادزا رق یسررب دروم

 هاب یتصرف زین یو !ریخا

 هد ومن یناد رک تاک اد یشزرا اب مایف و
 دزم» مایقاب ارتآ نیدقنم هک تسا

 نا :هبنا هدون هساقم «سرت

 .تسوأت» انا وجمادت رک ا» هک ملیف
 .درادبان .«هنداعم رکیدکی قافتا



 د املادار

 یداه ربغ یاباوز

 دودح دنا دب + ویرادرب

 نااه «دیدد دد + یصقاسش مسجد كردزا » دنتسه رپ دد ملا اد هک

 اد یرصب تکرحهک یاب اب الا" دهدپم*ادا«سرهمانب یحوب و

 دن دادن و قفارق هزامپسک و« نیرخآ دد هک یرفلماک دهنپ ن

 ۰ تة ۷

 ناب رجدد یهاگهاگ . تسا هدرا

 ی اربین شپوخ شددورا ۶ ناپ رجدد )۷ >

 تافودایضح الد»

 تا

 یمدیاد هدادیمهاگن تپام حمد

 درد ايم دی دب تاهابتفا هصفاول رب دوخ راک تانک

 دد اد نیب دودو ناسگشیپ ر یدرابس هبظ نادیاف :هلمجت ] زا

 ه نکاح یگنوپد هیکت «مواد

 تک رح ثاپاب مضدنیا هک دی ابی ابیق تسیغ هک هارلاپد

 ددوضبموپ ین اهگ اننانچینس) اب
 نشددتا ودخو لیفتده هک

 قاارف الماک واد

 منا زا > یا
 ۱ هه تاک رح دنن او بم

 ءرامد تاییداددا رف ربف نابب درط

 «(نیدربج » با نب اپ « ودن | ۱

  یاب  ٩ شپب و۱ یامایف ردار

 ۰ ناونعب درب دوخ اداهن ]و
 دنانشب «نادا د دا تاصعغشم

 لعاتنو همسو یذاب درط نیا

 < نازل > كابنکتو تسا یدب دج

 هم دد هک یدپدج بعدا یک

 داجب ۱ ۳ زا اکپ رهآ رصاممرنا

 نچ ۰ ددر گبه برس دد د* تساهدش ۳

 هگ قدودعم داده نآدرم نپ ادا

 ههتسا هدرب یلداذآ اهن ]هپندد

 هیپ اپ هب ورق یصانشن ادد ساسا
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 مایف هیهآ ماگنه نا زاکایلا ۱
 « ندلاملر اک >هپار مرال تارودسد «كسورع هچاد
 هج هج هج هج ۰ دهدیم مایف هنیپ رده
 دن اهدش یدارگ

 رغ دا هک یسنج ثاذدابم

 داد[ نسبادد
 یا ایبج رب

 و یلپد تادوظحم ۰ ددرگچم یهان
 ۱د یلصا هنپمذ یگ دارا اخ نلالع
 یرصپ یاهلببس . دنهدب« لبکش

 تاک رسج هلی-وپ اه هنحص شی دد
 شاپ نی | هننکیم رو رپ یلامسج دیده

 تسا ربعآ هنلابمد نطارفا مهد ۱
 ی راه یاهفشن رنگ دو دد هک 1

 هک ار یدجذزا هداپد هلن ناز
 ادف تمیقپ یرهاظ تاک يحدد ق
 راکب یا وردد یعاسحا نه ندرگ
 تساهدرد ًادوجوب دا ی"

 هب هک لاح نيع دد نادک»د
 4 ,نالم مدح ناپپ بایسال یاهمرش
 یدرده هنالع دهد ناش درغ دا
 تررپ یابههدو» کنپارب هداد
 روررا رف هداح عروم امنیسردیب رج وب رررصاعم

 دیه یلف۱)ا شم نادر »
 هدینع نامزاپ تفرش 4" 

 وارد 1
 راد دوجد ی

 یا اون ثان امپه و دنتسهیا اومد بلغا

 عب قدری هل
 اسج لاضا ۰ دنادرب نایم

 داد ی راشپپ

 نا راک ایل ا یاههدیف
 نیلک ورب رد یتخرد» 4

 سک وف - (۱۱1۱) ۷ و ریه
 - رباوآگایاددد - متسیب نرف

 نالوا دب وا
 « یمچ یا رد » -

 ربام رب ددلآ دین مه( ۱
 ندویپپه نی را یسی رآ رهنپعا

 « لمع یازج »> 9
 زورد اد - سگ وف ( ۱۹۸۷۱
 تاپد نبج

 ؟«۵) ادنمدف ارشدادرارق» -۴
 اب یدوگب رگ - سک و:(۱۱۱۷)
 - هلیف راک ناج-رب اوگ گام ی ودد
 ما وه تسلس

 . نا د لیپج

 ۱۱1۳۰ یگشیپ» م ۵
 بیپ دام لا ناگپدن ال ماهلپو بم نب سا نیج سگ رف

 اهن اب ایخردتدح »۰-1
 دیو دراهپ د - سک وا (۱۸۰۰)
 لپ - زمیگلسب اداپداپ < كدام
 ۰ سالگ هد

 یل نیوپو - نداد - (۱۶۱) ۱ «سوهمانب یسوب ول ا»-۷
 . رهاع مگ - ندلاملداک -ودن اب نوا راع

 « !اناپازدابمدن ز» -#
 ودن ار نرل دام-یک وف-(۱۱۶۱)
 قاب د رف سل رن(۱۰۰ ۳)«یذاب دنب باطیودیدرم ۱ نما وک یا ون [ ز رتپ نبج
 رومیرت - ماهی رگاپ دولک جام
 لچپم ند رم

 ودن ارب نول دامس اهیملک -(۱۶ ۱ « زادناراب رد » ۰
 , نملام لر تلس قدامادا

 « تدهب قرف »
 ب نیدزمیج-را داد ( ۰»۱۹» ۱
 يعام دنونپد - سب داه یاد

 «ثاسو رعهچب + .-ٍٍِِ
 ترکیب لوک -رلداد - (۱۰۷)
 + شالادیلا ی ننلام لذا

 ۳ و 5 ۳

 رایع !ناشن روش تسنکنم هک کشی, ینه

 (۲ اتس مس ره سم 3

 «نا راک ال (میف»نب آ
 ر> ماب ناو هلنهپ ان دا «ج اد هتسل يمليف فاسد ره هچب دن یفیم ادتیص مااب نیسعن بهچوا ب اهی را مه هاب رگی دما  نهایی یس ۲ رحس ملغ ۱ ار هال نر

۱ 

 دنسز وله هک تساخااپ ها یگوتندد سم انیسا هیم قاب ی بصانم ان جاددلا ٩ طوب یه ۵ ۳ ۱ م نآ یادسادو ثحا هد ۲ یسایتفا «هبلپ نوت ۶ ماپ تاهد تس
۷ 5 

 رز یارجداد
 الیچ )ار واجد دفانیم

 یک اب هی ن دا. اپ دوماح
 هيادمهضرح (شالاد یلا) یرگید درس دیاهپمعب دن یشیوخ رمرهزب اد هچن [ لالغ نی اردو درادن ايم یا .هنآ دپ اد دره داب نارنح وار دب اد ید يلوهان ۱ تدوص شین اه مداد یسلجاجح)ا دیاب کر یاس نوگ ان وگ یاهه اهچ اسد رم هچب۱ «لاد ی یی» ده نابود يسد یآ رهان ) دن اوت ادقاتسا هنفاپ ماجنا تردد قداع تاج ابحا تل جاددد) نا ندج وووآآایمدد شوق دشپ دیاد ادوا نع فصن هک یرباق تاردخد (رکچ لدد#) «ناهبمل دين یا

 درب دوناه ۱ لرفد هلسجتح .ملبف دچدد يک ها یاهشغ ملف نیادد دوم لبف ان ه تسام رگپ لینک > نآد ور ام دوجرب یلامنبس هادرپ تپمنش اب راسمزلاعد مانک یا ههیپینهذا رگیدناچ_۴)۱> اف نیادد
 قداد تک یه زارردقلاینح رين شبوخ را [ ردو دفن زبمن ملیف هیهت :دسونتاساردومیارب الوصب«ندزاک> .دنادیاد یادت یفالغانرثه اب فلااضما ین [ »دنیا ینالاتصا نآ شپ ان یاب رول تفه یا فک نیا + یالهد دنتسهن يا ب ماعو داد سرد ما یام دیس نهم ناگدیب نه ارب) دریک ردرق هعاع هچوا ددوم نآ ناتساد هدنیرنو «نادرگ را6> + تریه دابنعا طنف دیاه«۵اسدرف > می دچ د« نشه یا. ناسآوزا هتحص هاب ددادو] ربن لبق یدنچ

 .هنتسه یرشب دا رفاذادیف نیرازهتاسند یا راددیدافمدمدرجدنهاب انیسدوتک بی )اش .«یلز# ویاهملبنناگشیپ یه دوشهدادلسح )هاب تیصضشالث+اهن اب یملیف هسل دهدیف زاد دنهاپ باذچ و بیجن+ نامرهف دوخ یاهدیف ماتود هکر ادلیم اهدونک 7 رتهپب ۰ مدرم هلالددومو هده هتخانش پهن اپن هنهآپ دنمرنه دچاب ودملپفیاه هشبپ نه هک داد هدیفه ارپذ ۱ دیمیزاددوخ دنک بسک مطیف يا رب ی
 . داد یطت وه شردوخ هدین رم هیاب < ناز > هکل ]اب د درب دهاوخ رب آ تبقفوم یرتازبن یرامی ا «ثاموره چبد اب 7 هک هاددهاوخ ناعن .هشذپآ < دا ریگ دارق هظحالم» هجوخ هدرم دباب هجرچبپ یداذ۲ ماچ ببافمده هرپغ» نای)و دوح « قحاصتقاد یدام لماوه . ثعا ان ارگتبهوم هچ یرنهرث اپ هاجچادد یداذآ دیدید . منه یشاهیهتپرب اددوخ هک بم بم ییلبننم» ۰ دپوگیم ناراک
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 اد هماتا مهژوته اهن ] ندب او ود

 نیس نادتمقالع یا رب
 ردناشی | هکنیازا نیرو

 تس هلجم هتشذگ یاههرادس ۳۹۳ ِ

 دنمدوص و هیقء

 1۳ هنک دندوب «دوش ترس و

 مس ونب ی زیچ هبمز نیاردد وخ هب وب

 رکف هچره یبتنم مرکشتم زایسب

 اجکژرو مسیونب هچ مدیمهفت مدرک
 متک عو رش

 تالیکتش و ابنس یابدا ریز

 هتف رک مروف و كينکت و تعنصا) نآ

 نآ یونعمو یرتهو یملع صارخات
 تسازاد هنمادو عیسو زاد اب هک

 دداو نادات-) اهن[ حرش یارب

 یمو هتشون بانک اهرازه نوتک ات

 اههتشرنیاددا رمدوخ نم . دی ون

 مدقتسم یلو منادیت دداو دایژ
 هن وگنی|یسراف تالجمرد هکینانک ۲

 رابب راک دنکیم ءاضعا تالاقع

 ون دایز هچره اربز دننکبم یبوخ

 انیسنونفاب رتشیب مد رءدوش هتشوق
 باقءاپ و هشدنهاوخ اش[ یقورک و

 هک دیمهف دنهاوخ امیلم یامتبساپ

 یتالکش» هچابامیلم یانیس تمثص
 یلماوعوصتاوت هچو تساورپ ور
 . دن هنف رک ارت ۲ تفرشیولچ

 1" یشیامزآ رود
 یلمیامنیسرا تبعص هک هلاح

 تشه تفه هک میتادب تست ادب ده

 رعزالاسهد اهیضعی لوقب و لاس

 نبادد درذگبمامروشک ددتعنص نیا

 دن دش سسات یئاه ویدوتسا تدح

 ددا و یسراف یاهلیف یداب زردقمو
 . دش داژاپ

 نیا نابحاص هک مرادن یراک

 دن درک تقماي ررضهژادنا چاق
 صضرعرد هک دی ایم شیپ لاونسنی | طقف

 هدنامدی اعجبتت هچقوف لاس دنچ
 ناگ دننک هبهت تسا ماسمهچنآ

 یرثه هنج ادبا یسراف یاهملیق
 / ندرک ریو دندرکن تیاهد ارن۲

 حیچرت تمنص نیا لماکت رب ابیج

۲ ۷ 

 زومآ دوخ یابنادرک رع. دنوار
 هک ینانکاپت۲ زارتدیو یتطو اب امن

 دنوب دنتس اول دن دمآ حراخ زاان رک
 و دن اب طسوتم ملیف كر. ین

 هسمنص نیابیکک تل ود همهزا رتدب

 ۰ دوش
 نیاهک

 تسا فدأت یاچ هتلا

 یاب امدوشک ردیق رتم تم
 یق رت

 نتف رک ی ظن دداب یل و دوسیپ لنت ریس

 هجیتن نیا القا نآ یشیامژ۲ :رود

 بد مدرم هکدمآ تسدب ملسم

 کارب نتسکش هلک ورس هک دندبمهف

 یدداع ناب زر_طاع یسدآ۶ ملی

 ملیف هکلب تسیت یفاک یلاپن

 . دشاب بوخ دباب

 هیهت اب هکدیمهف هدننک هیهت

 رگید حردخ مک لذتبم یاپدیف

 دن زب لوگ ار مد رمدن | وتیمن

 صصختم و هثیپ رنه و نادرک راک

 یک ره راک هکد ندبه یتاب

 نایتل دود و ... نتفوک نمرخ

 یسراف یاهمایف را زار هک د دیبف

 یصراف ملیف و تعادوددم

 ضراوع؛دهع زا دنا وتیمن
 . دیآ رب نیگنه

 ابدیاب اتح تلود نياریانب
 نیا هب هدومن یراکمه هدننک هیهت

 هدننک هیهت . دنک كک ناوج تعنص

 ةيکبوسخ ملیف هیهت یارب دیاب
 اددوخ یسک یبو سک رهو دنک زاپ

 بلاف سصعتمو نادرک راک یاجب

 ۰ دیامن

 و دش یربس یشیامز[ :رود

 دشیسراف ملیف بیصن هک یلاهنسکش
 اهتسکش نی | نمدوب تربع سرد نب رتپب

 تسا یمقوم به منادیبن بیع ار
 هدافتس| هتشدک تای رجت زا مین | وتت هک

 تلود میئامن ناریجاردوخ تسکشو

 تعنص نبا خرچ ناکدنادرک و

 دب ایل ربیفت رگ !عضو هک دنن ادب یتسیاب
 ۰ تسا یمتحامیلم یامنیس كرم

 تاعوبطم هنیظو اماو
 !! ام یی دتنمو

 9" لوحتداجازد هک تن کش

 یزاب دنن اوتیمیگ رزب

 یلم یاهتیس یشیامزآ هرود

 دن | هتشا و یرت وم
 یاهرظن اپیزرو شرق اریز

 تاظحالءو هئادرماوج ان یصخش

 ناکدنیول رد هژادناب هدرب تشپ
 هک تسام رقیکح نیدقنمو یلادنیس

 اد هتشکمک و رتشیرم ادشب رم

 یلیلق؛دع زجب . دنا هدودت رثءا رک

 یئامتیس نیدقنمو ناکدنسیون هیقب
 -یمیلمیاهتیس كان رطخ یشد ار

 ملاس انیاهملفای اهنیا !ریز منا»

 مدرم اجیان یاهرفست و فیرمتو
 : دنمرنه و رئهب تبدت اد

 هک هدع نآ ًاصوعغم دننکیم

 ذولآ رهز رظناب یسراقیاهملیقب

 نیر دن رچب ضوعرد و دن رگنیم
 هراتس راپچای هس یجداخ ی مملف

 دن وشیم لئاق

 7 تسد لمع نادیم اریز دننکی هک دتنادب دیاب نایاق[ نبا

 یاهمت ندیدرداب هکتس| یزاسکنه۲ رگی د هقیظ و كي داقتن | وه رخسم رب هوالء

 حالعءاد ندادناش نآو دن زادمه

 . تسا

 هبدقنم حیحع)ونک اید ورظن

 هیامرس و تلود یراکمه هژاهنا

 س حیحص هیاپ ناینب رد هدننک هیپ

 یناسک ۰ دداد تیمه یلع یامنیس

 تداقحمشچاب اد اهیلم یامتبس هل"

 هادوک روک نآ هرابدد و دن رکن یم

 ناپجراسخ ابو دننکیم تواضق

 هک دن ادب تسا مژالدننک یم هسبیاقم

 و مهارف تیحره ذا یجداخ یاه
 رو دیاب یلاریا هدننک هیهت دنفراف

 اب ماغ ملی ات دن زب هناغت راس هد

 لقهزات ددو۲ تسدب نارک تمیق
 [دخ مه نی اون ایدی آ دد بآ زا هنهک
 دن |دیم

 ] هایسو دیفس
 یلاپهاد نب رترث وم ذا يکي

 دن |وئیم یلامایس دقنم و هدنسپ ون هک
 نشفایرد دنک كبکاع یلع یامنیسپ

 تملص نسیا یک دنام بقع لماوع

 هلمسا و ونآ تا رشیپ هاد ند رک ادیب
 ندش تاماقع و ناک دندک

  نایافآ نیا .ثعا دادتیحالص

 نب تفیقح مشچاب دنفظوم نینچمه
 یبیاهکهلد دن رکنب ام یرتهروما
 لیاسوویراب قفر طسوتهک یمیام

 رز |هد رک هنخد سدفمطیحم نیا دد رگیو

 قیوشت اد یعقادنادنم رته و دنب وکب
 .دنیامت

 رثهدوشک اددوخ نهیم مسااع

 راضتفاو هتشادک تحود ,ذهورورپ
 و اهرپ وک یداک زا الثمهک مينکيم

 میدومن نایاش لابقتسا اهروپاک حار
 رس یو دادمت هک یتاک دنبیون نآ

 اب ار ناشیا مناخدقو رب وک یراک

 تسوپ كندو دنتشوت بات وب

 ۱۳۳ ی او تم سس

 تردنب دندوتسار روپاک جار دیفس

 تسودرنه تکلم«نیادد هک دنتشون

 لمه هنیمز ارثکا یعقاو نادنم رنه
 رطاح یلستایو دناهتسرک دن رادن

 وجتسج هجراخیاه روشک رداردرخ

 دوس بیجیدنهو یک رت ویب رع

 زا اد یلم ,یقيسوم و هدرک رب ار
 یمناخ نآاب تا هتخادنا تلاصا

 تخل یاهاچ یضعب ندادن اش ابهک

 اب هدشلامحاص ورنه ریظهدوخ
 دداد اب هکتلاهرناثت ناکدنن ادرگ

 ثاثب ام دد ناب ره نایورهم ندرک
 رد ات یاهطیلب شورفرب یسراف
 , دناهدو زفا

 زا هیاب یلامنیس ناک دنسبوت
 دود یسجداخ یاهملیف نب رتهب یتح اهانیج تبحالص مدع و یقوذیب

 زاب دن وشیم هیهت هک یطیارش نآ

 دنن |دب هک تسا مال . دنتسین صقن یب
 ودلیسیص و اهنازاک ایلا باتچ هک

 دنک هک ینطو یاه رن دداک اواو

  کدنهوب ناکدنسیون نامه اریذ
 . قوف «یاه دنمرته» یکنر سکع

 . درک پاچتالجم تشیاییوررداد _ . رد هندوپ ناریادد رگا اهلیم

 . گربسهمرق اف آای مناخ دنتشونو ربناشتسدزا یراک هدوجوم طباره
 ۲نص رد هیقب

 ۱ ق
 ین 3

 سم

 ۱ ی اپنک رک ادنن |دبدپ اب زین ودمآ یبغ

۲ ۲ ۲ ۲ 



 هربب گنج زا لبق یاهلاسرد
 ریاسدشت امنام ۲ یامنیم لواللملا
 ؛ناهچ كدزر یاهررشک
 تشاد یداب)
 ! ام آ

 هارخ او
 ناگ دن زاس راثآ

 ؛ كنچزا شیپ نامژدداد يا
 یعامتج | كبتاما رد یاهملیف رتشیب
 زا سپاما دن دادیم لیکشت قب>
 یاهملبف (مودریگناهچ كنج راغآ
 ریثاتیوسن ارف و یلاکی لاکب زوم
 یلاملآ مادد ران آید یرثداب)
 زاییل زا ناملآ یامنیسد دم"
 و ترپش لاعیذوم تل
 ,دومنبسک یناوادف تیقفوم

 نرراکیرام»
 رات ]رد تک رشاب
 شام

 روپشم هصافد <
 راظن۱ لاکیذو*

 ء رو هلنج ماناذا ,تکاح فاوطتبم درب بست
 واب لاکیزوم

 دیورک لصا>-یدوک د تشادهکیدایز
 و هبپنب هرابود ناملآ یامایس د
 یماهتجا شزدااب ران ندو هضرع
 یرتهافاسا زا هچ و تخادرب یرنهد
 یا.هتنرشیپ یشعنع ظاحا زاهچ»
 جیات ۰ دمآلان یهجوت نایاش
 یکتسخیاه شذوآ و تالوحت نیا
 لاسرااب ین اما ناکدن زاس ریذبات
 یا-هلاویتساب تیمهااب یاهملیف
 اهبنارک زااوج تفایردو هفلتخم
 .دش راکشآ

 وهیهناب یفراو تفرشیپ نیا
 زاسابتفا ؛یقیقح یگنجرا ]شا
 باجع|ثعاب و دیدرک دوهشم یب وخب «خیرات یماننادرم یاهتشذک رس
 تالوصحم هکبروط, دش نایئاپج
 یاهروشک هل رد ینابلآ بلاج
 -اوه (؛نارباذا ریفب) ملاع هدیع

 ک بادآ

 ار ییاملآ ملیف نلا نی.دقنم

 !دز (مدیمال كاث رطخو

 دال |قراخ هزیگن تالش

 ((ریبک راتیه)) . 
 ۰ تیسهه رپ یو
 تسدب یدایز ناتسدد و ناهاوخ

 كبعام| ردیاهملیف .دبدآ
 صوت 1
 ۳ ایل ]ناک دن زاسال وصا :دننسهد و:
 1 كب دن راد هدیقع

 یهامج
 ماه صیصخ یاداد نام

 اشن یتسیاب مل
 قیمهللاسهو تاب تازژرابم ءدنهد
 یود زا هی راثآ ؛دشاب یعامتجا
 و موتد و هدیورک سابتقا خیدا

 ۱راهنآ ن#
 ممقاو جون دروهدایژ

 زااوجو دش هدراذگ شیامن شرعی
 هد» تفرک قاعت نآب یریظن مک

 تک درادمان «كرمات زور
 ۱ یابااستالوصحهیلک
 الا و ماقمزئاح ناماآ

 روش ر
 ودشابپ

 دنا هداسپل ۷ تان رطخ و هداملا

 هوبن |اب ششی امن بش نیل ها دد ملیف نیا
 ورب وردنقالع تیعمج و نایجاشامت
 ووبیردقب مدرم داید)۰, هبدرک
 و زپجم سیلب كیک دوجفاب هک
 جراخ یاصه هشیش كلذس لماک
 مد رم و دش" هتساشاس لب نی رتید
 , دندروآ موجه نلاس لخاهپ
 یادصدوب هداتفاهارب یبیچع ٌهمهمه
 شزرااب راهاش نب |ناهاوخ | وه نخ
 دیس ری«شوکب _ربثک تبمج ناپمزا
 طقفدی راذکب و ؛ دنتفکیمهک
 < میدی ادراتیه

 تروم

 زاكش نودب +۵ رماترور.دچ
 یامنیس ریخا لاسدنچرا ۲ نیرتهب
 ملی نيا «ددرکیم بوسحء ناملآ
 یم کن ز رخاوا زور هد ناتساد
 ووشک كرزب ربهر < رلتیه فا ودآ»
 یسکر کا و دهیم حرش !دناملآ
 رشا كب دوش نآ یاشانب قوم
 زایلاسآبار ریظنیب و هدامل |قراخ
 تساهداد تسد

 یکید»هک داب نیل وا ملیفنیا
 تضتباب ندنل لاجم یاهامئبس زا
 :دشهدز|ذکش یاب ش رعیب ناتسلکنا
 رهش رسان رس یاهفیاسیب رابغ وهم
 یئاذک بشنامهرد هک دنکبم فی رم نیما یکی... دوب رک ربددار

 اه وشیم مارا

 هدنیس ار ملیفنیا تسا < ۱ هی تسا هتشادمیمصت
 انس ریل اس هک نایچاشادن زا یکی )

 |ر شاهدیقع تس

 یچاشاسن

 رژ)دن ايعالاب اد
 ندید ساشر

 یانشامت یا رب

 روتک [كکرمات زورءهد منیرد
 یشراپد اب (ادواسانولا) ی

 ءان

 ناعرهق شقن روصت لب اق ریغد
 دی امام اشیا اد ردنیه» فا
 تیمها رب ملیف هنچ رداالبق (ادو-!)

 یفلتخ«یامدنا
 نیا هد تگ رشاب نکیل و تصاهدوب
 وای ) تابش رب ه والف هک دادناشن ملی

 تاک رح تا هتسناوت
 عیروات كد رب تیصصخ نی تایحورو
 شیوخیکدنز قیاقد نیرخآ رداد
 ًاتبس هدرپ یودیمجدنب رت یلاعب
 مایتیو, راتسو ناتساد دز وا
 اب رامکب را) ریمه ییوت و رانسار
 نامه ید ؛تسا هتشوت (وکرامر
 نی رت یلاع یوی ران هکت سا یسک
 پیج رد» انیسخیرات یکنج ملیف
 - یشول) رت| « تسین یربخ برف
 هزیاجهدن رب وهتشاکناد (نونسایام

 تسا هدی» را

 او یج)ملیفنادرک راک
 و تساینامل آالصا هکد شابیعیمان
 -اهجمیدقت نونک ال یریظنی ران آ
 یلللانیب تربش و هدون نایت
 ٩۹ لاس رد «تسابو دراد
 یسا وبمیکنجرنا كي هک «دنلب یاههمکچ شزوش» مابق هیهناب زی
 ار رتبه یناهنی ترمدارسا «دوب
 .درک هدنز هدرب یور

 رب هوالع كرمات ژورهدرد
 «یناملآ دووشمو كرز ناکشیب رنه
 زین یقیقح یاهرتک راک لا یاهدع
 دنکبیژاب اد ناشدوخ یاهشقن
 هوخ ویکنارتات یاهتخذک رساب و
 نسوصخ رد یلاکیرعآ نیدقنم زا یکی ,.دن زاسبیراجامش نامشچ زا كما
 .یایتساپاشسو هو هتذون رت !نيا
  راتصاش یایزود تسنا وت میهاوخ مه ام ابآ «) دینیپامتح ادملیف
 هدورکود ادنالآ یانیس كررب
 اون پ» منی

۱ 



 هدشن راچدنالخ) یهابت و داف ۱و
 هتاهلبا یاهیداکبارحاب !دیرپشو
 ددوابت ددب|ذسب شی وخ

 - دوشک رثکا لثم تپجرپب

 زک رمهک زین کی رمآ ۰ ملاعمهم یاه
 هفلتخم یاه ملیف ماسقا هیهت یلصا

 اهتنم ارد

 ددوآدوچوب ی
 ادا نیا دشابیم

 یالاب ات رملیفتسهن ةراتسیابناس

 هریفد درادب هضرعیچاشامتب نار

 دنچ نایچروناس دوویلاه رد المف
 دن رگیم رظندد اد یساسا ٌةکن

 جن آزا ناخرظن ددوم ملیفرکا
 یاهزادن ]ات هدشدیق «مانساس!دد هک

 یلمأت نی رتکچوک نودب دین زواجت
 ریغددو دن زادنا یمراکب اد یجی

 رهزاشل ابن ملیف ةدن زاس تروصنیا

 یکی !دوبدها وخ هدوسآ و تحادتپج

 ددویلاه دوسناح ؟دادا داومزا

 هک تسا ملیف ٌةسوب ندوب ینالوط

 لدب ودرن [ درمدنزناگشب

 نیت اجزا تک داد

 نینچهو-ذک واجن رتشب هقیقد ودزآ
 ه هدننک تحارات و یناوبش

 رکامایف :زوسو ناتسادهک نی !مدد
 لقاالدون یبیت رت و هدن زوم ] اقافتا

 و ی.عامتجا دشدوسن یعسدیاپ
 طسوتم یچاخامت هک دهابینالخا
 ویلاب االرفنکی نلاسزاحورغ ماگنه
 هکن [ رگیدهدام؛دشاب هدپدرگد رمتع

 یاهدروخ ودز زا دیابن ملیف كپ دد

 تاللاحو ناحیه ثعاب هک هابشحو

 هدافتسا ددرگببناک دننیب رد يبيچم
 توهشو هنهرب مادن !شی امن انضودوش

 دشان

 تالیکشت اب |

 ؟ دنا هد رگ روسناسا راهیلیف ۹

 دن اهداد هژاجا
 هنوگچ هوشیم . عونسمیلکب نانذ زایزتم ریکیا -

 ههتنی وت دوب ههاوخ رسا رسرد اد باتک

 ات آ ساسح هئحص دنچ .فذحاب
 فطل یک دن اویاچ

 روساص نیرومام هر رتا كلي

 اد تاته تفرک و یعامنجاو یقال-!دضر

 : كي هک دن دسر یلک ضارتا و دا ری

 روطنیا (راکناج) و (داکادوبد) نادرک راک «رکتیم ریو

 ؛دن راشفيش هسوب ماگسهاررگیدکی  یمیلیق رگاد تو

 هابس دخت لعنج ناناوچ قالخ| داف تعاب و رظم

 فطل یکدناویاچ - یئالطوزاب درم

 اعم (ددوف نلک ) اه9نادرکاش

 مولعمنا یه یادنبا ذا مه
 رم ۶ تالاغماب دوب اسهراد اسب

 ن]ناتسادا ری زهش
 یادم هسردم هرکاش صوصخ رد

 دود اکی رمآ

 هاوخ وربور

 تسدب یا رب هک د
 را ادف ماععیا رب ین

 ادنشکیم رقاچ
 حهرمن نداد

 زین هوخ
 هک | هلحص رب «والء مابف نی ارد

 |رشب وخ
 ۳ بشح و ) رب و ان ریگیع هک دا

 وودجو یاهنحص « دی وکیم اروا
 ناونعب اد یمناخ رتخد هک داد
 و دنیامنیم مادختسا د_هدج ریبد

 . لوک و رس زا وا رطاخب ناناوچ
 ۱ دن و ربعالاب مه

 هطعسا وب <ءایس هتخت لکدج»
 و هدننک تحاران یاهدروخودز
 نایچروسن اس یچیق اب یقالخ ادضهژوس
 ا!درک تاقالم

 ارد
 روآ تریحو دیدج رثآ

 روسناس هدادا یاضعا «نازایلاو

 هچره اریز تسا هدومت هعالک ت

 اد ملیف نیا یاههنحص زا رتشیب
 شعامتجا 3 نه

 6 كسو ره هچ ورد ؛ دب ایی شیازفا

 نامربق (رکیب لدداک) یجاشامت
 همبت هک دنکیم هدهاشم اد ملیف نژ

 زرطب هدش هراپ یاهصابلاب نایرع
 ت یوریدو] سوه
 هلابن دنانچمه هنجص نب 4,۱۰. ۰!تسا

 دراو مه ملیف درم نامرپت ۰ دراد

 لاصوب یا هناصی رح مضوب و دوشیم
 ۰.۱ دسریم وا

 هدییقع داپظا نابچروستاس

 لثم نوسنک ات یمایف هک دناهدرک
 هژادسنا نیاب  «كورع هحبد

 هتخاس دووبلاه رد هدنک رث.شم
 رابکب یک تحیفاک « تسا هدش

 درخیلبت نالخاو دنیبباد مایف نیا

 ۱ دهدب تسد ژا اد
 ؛ هدربمان یاملیف رب هوالع

 رد ميلست » ناتسلگن | یلانج رثا
 راکهامک » مانب اکب رمآ رد ۲ «

 ادادتلعب دیدرک شب <«یلالط وم
 زد دو-ا] توبش یاههنحص ندوب
 دیدرگ فذح نآ هقبثد یس دودح
 د ( داکادو-,د) یزابقشع هنحصو
 لحاسرانک رد ار (نداوه مالید)

 ٩ ریکتم و رورفم» مایا
 درک یچیق یصاخ تراپماب
 یف مه ام دوب روطچ میسرپیم
 هکداک یچیقو روناس نودب ار

 مچ ام نتکا یتساد
 7 ۰۰۲ میدوب یوسنارف

 هداتفا با وخت

 میدیالعم



 ةداتسم

 زا یرایسب اب ءا
 خن و»لا وان داکددناهچ ناکشیب رد ۱ ره یون ارف

 تک نامهم نب راابیژدوب هدرک

 + اهم باسح, یک

 شاهزات ملیف داضتف اب نامل ]رد
 یکسورع <تسایپز یلیع

 وب دوتب و> نمضدد و دن د رک

 سد رعد

 شیدق
 «یتریای» ناونب مهار «اکیود
 ۱ دنداد شرق واب

 درومنیا رد وبدوتبو باعتت |
 ۲ تساهدوب ییاعتانخ عتادرد
 رد « ود نی ادیاییم یدوزب نوچ
 تک رش <« یسیداپ مناغ» مانب یلق
 رظنب مه یرفن ودصقر نیاودنیوج

 مناخ نیمه شیامن شیب » یاب

 . تسا یسیزاپ |
 هک مینک یددوآدای نمضرد

 «هورآودزا یدمک نیا نسنازیم

 ناوشب لادبو یرتاهو دشابیم

 دهاوخیزاب نآ دد موددرم هشیب ره

 رکذ یسی اب من اخزا هک الاحیا و
 یو رب مهیسد رب كي تسی دب دش رخ
 یوارف هثیپ رنهودنبءژ و رپ تسیب
 مه مویروتب وو:مسینکب یلایلاتباو
 نایاپباد «سکامیافآ» نونکا
 ءارمهوا« ملیف نیا ژادعب ۰ دناسریم
 هرزب ؛دناوخ «وکی ربلیژداب
 یزاب «یراب ودونی زاک» رد هسنارف
 , درک دهاوخ

 هوکیو لاکیژوم رثا نیادد
 دنکیبیزاب اراکیسودیاقآ یشنملد

 زایکیی شیپ یدنچ هکیدارف داد
 ملیف نیارد هتخاد رابشا نیر
 دها و» ناچ شوت دا دب [دیشک ات هنچ
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 هدرک هفاضادرومنیمه ردرآ 1

 نآزا هکیدوشک مابفدد _ك
 تسنک .نیمهنم تسقزبل +
 روپ وتپواماو < ووشن ی رکیدهک مرا ودیما يه
 ندروخ تكنک رر تراظن دا

 ضیا غاررسب ها رف یمان شک
 سیداب

۱۷۴ 

ام راگن ربخ هب دمحا سو ریس را
 ج یی راپرد

 شاوسیگ یئاکیرم آ ذرات

 ]تعصب

 ودراب تژیرب
 هفف نیا امش رکایل و .تساهد رک ناردب «یتیک «« یف رح رب هقشه»یاه
 دزرایم رتشیب هدا رخ كي «نآ رسب و
 . دون دهاوخ تک رش«ریفد

 وا ةدشمالعا ٌهزورپ نیرخآ
 یز یز هک دشابیم اب رلد نارسپ
 رثه یودارفروپشم هرات رثاژ

 دوبدهاوخ نآنز هشبب
 لوقب اي ودراب تیزیرب اماو

 هعهزا شرززاب ب , باهیودت ارق
 . دشابیم_رتمرک

 ملیف دنچدد تک رشزا سپ وا
 هرسخالاد و تفاب یئازسب ترهش
 ار نزادخ . وز ملیفرد یزاباپ
 اهن ژهه رک هک درک تاث«دب رفآ

 قلخناطبعارو) هدیرف]دن وادخاو ...ملیف دونآا هم درک

 | یاهامبس ناریدم دبرادن لوفاد
 وداریژ « دنراد لوبتارتآ هسنارف
 ملیفمان داتک ردو دوخیاه یهکآ
 :هنکیم هفاضا هشیمهدب رف آ ادنزادخ
 . ب ناطشاءاو

 و ملیف هبهت زا تبحص لاحرهب
 مک تسدهک دوب وا را ژاب یمرک

 درادیم تنابرد داهنشيبكي یژور
 مئاخدملیف رد یژاب زا سپ تبژب رب
 ناشورف رعاوجد غارسب < یسراب
 و میداد طسوت هک دو م«باتپم

 هیهت نیلوک ینوتنآ تک رشاب_دیاه
 . ددرک

 وایدهب یاهملیفمولعرا رق زا

 < ۱۱د .ب

۹ 9 
 ۰ *ِِ یار دا

 دنکیم یئالطاد

 دنها وخهدام هی رک یتغب دب درومرد
 -وننه نیاک ناز یلواردهک ۰ دوب
 یسود ردو «دارف ًهقاساپ هثیب

 دنهاوخ دامشب وایزامه وکب رمای
 هارو ور هامردءرخالاب و دعآ
 یصردسیراپ ددارتاتیستارف اب
 دورکیم نایاش

 نیرت فو رحم زتک دوی تدوگ
 نکش دروکدایوزا هشیرثه

 ع وجب نهیسدیا رب هک تسپ رگید
 قایباح دیابیم شاه هزورپ
 م مهایار . ب. بدو سود

 دی وک رب زا یکی هک مه زتکد وی
 وب دوتیواب هدوسم خیوم نشجناک
 زاکب درک هزات یرادبد اجن آرد
 ملیفناسه هه ماگنهرد ادوا رکید
 القوتفاب دهاوخژاب اب رلد نارسب

 ناسوساج ندیناسر ناباپ زا سم
 ؛یوسنارف نادرک راک وزولک طسوت
 هدیدرک «خلت یزوریی» داکب تسد

 , تس

 دز

 تبون ربخآ ملیف هیهت زاسب
 هزاتس نآ ردهک دسریم وکنامات هب
 یزاب جیردت اد یترود تسوپهاس
 . دوب دهاوخنآ رک

 تروک رکی» یاههژو رب نایهدد

 دن وتمناشن رطاخاهكبق نیا زند وب
 هرکل] زاوزوک ندخ رظتنم نودب
 + ربوفکكي ودا اب هارمه مغرب مال
 توت دابا وااب تساش نیا و و یم
 ,یوسنا رف ملیق تصامدهدیبس هد نیا

 اب «دشماد ی اب ؛ یرما زا
 ةواتساب ملیف وو ؛ادیجب رب ول ول اتیج
 لا یکی هک ل ون رآ زآ ونا رفیوسنا رف
 هکد وب دهوخ هدامٌهب رک ناسه ابن آ
 مهار وکب ریلیژو ودراب تیز رب
 باسب شیدد شاکی زاب وزچ
 میددوآ

 نشدواکب رمآ دار
 هدناسردهاوخ ناباسار

 هدناعرف شع وا مایف نیارت
 دو یتابلآ یلایددریز هكي
 کسب مهتاعرف ل» .تنارک ی راک

 1 هسفص زد هیت

 71 < ریار»
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 دولیت تبازیلا

 كب (نمناجناو)زلیو زا راچ
 للملانبب گنجدویل اکی رمآ اب رس

 هک د ریگیم میمصت گنج همت اخز دمب مود

 ربغ نا وتمب و هدش راک دن ام ها رفرد

 رد «سیورس زوینهلدوو راکت

 درب رسب سی داب
 هداوناغ كيايادوا فداصت

 انشآ سیداسپ نکاس یناعیر۲
 دی امنیم

 كر زب رتخدهچوت ددوم !دتبا

 دارق (دیراتود) نویدام هداوناخ ۶

 هاد اهن" لزنب وا طسوت ودریکیم
 اب هتیماکنهآ دع یلو دنکیم !دیپ

 رتکچوک رهاوخ (دولبن تب ا ریل ا)نله
 ینازوس قذء ! دوشیم فداصم

 رد«ک هدش اهنآ ودره ریگنماد

 یهتنمین اهگان جادد)| كيب «چیتت

 ود رظن ددک یجاودزاهددرگیع
 تداعس نب رنک دزب هدیبق اع نارج

 یتحهک دهدیم

 رم تداسجشا

 ۱دیزیچ ره «ک دوطناسهیل

 هنا-ف۱ نیا

 >|اهن 7

 تقیقحاب هرغهلاب زی بالجو

 دوجوم ود نیاو دوشم هجاوم

 هچیردزا طقفار یک دن ز هک ناوج

 لب
 هدومن مجمدوخ تاساسحا ر

 تصلارت[ و هت

 لاصف و وزرآ ک رم زا دندوب

 زجاعو محریب قیاقحو هدش هدایب

 دن ریگیعارف اراهن [ یک دن ز هدننک

 دد یکدنز هلبسوابنتنثع»
 رامشب لماوعو !تسیث ناپجنیا

 اهت ۲ نددب هک تسادوجومیرگید

 هچو ددادرب مدق ناسن ادرادن ناکما

 زازبن ادوا شه لماوع نیمهاسب

 دوخلفش|< زلراچ».<. دن رب نیب
 وارسمه ارسیز ۰ دوشیم دانک رب

 هدنسب ول هاب شرهوشدرادلیم رتشی
 نسیرقات یلو ریغم كي اتدشاب
 لوون هس دن وشیمل . رضاح ینح بانک

 یداوارف تنعمو جناب هک اررا

 .دنیامن پاچدن |هدش هتشوآ

 وا فلتغم تایسدحو راکفا

 نیایارب_دنکیمیمسو هتف رگ ارف اد
 بیسمودیامن ادبپیتلهدوخ تسکش
 .دسانشب اد شدادعنسا نتفد نیبذا

 یکدنز هدننک دوبان حاوما»

 قشءلحاس زا یهاک رب رب دنا امار وا

 یاهشالت زا دعب و «هدرمن رود

 شومارف یارب هدوهیب و دامشی
 یداسکیب عن دودرد واهت-کش ندرک

 .دربیمهانپ كاپان نز ثلب شرغآ و
 راچنهان راتفر لب اقمرد زین «نه>

 رکیدناوچ یاب اد درخ شرهوش
 نآ هجیتن رد و دنکیم مرگ رس
 و هدش یشالتم تبحم و رهم نوناک

 ادچ رگیدکب وا قوس نشاع
 - هل وشیم

 فرم ربخ دسب اهندم ۰
 یبادرگ" هجوتم اد زلراچ «نله»
 و دپمنیم هدش راتف رگ نآ رد هک
 رد دعب نیا زا هک اد یتیل رسم

 رداروا « تل شددرب یکدن)

 یپچپوجب ب+جبببجبجبب جم

 !یراب تا و

 زهک ی قشعرات] نی رتیلاعزای <

 ه

<[ 

 دنکیم یراکمه

 قفوماکی رمان تشک ژاب زا دعب

 یت دوو رس دوخ یک دن زب هک دوشیم
 هم شع هکیماگنه

 تسا هدرسک ادسپ

 هناکب ات دوریم هنارفب

 رتخدا هوخ قعنب رخآ و نیتسعل
 دز وأیب

 سیحو دهد

 ار تیلناق

 راکدابٍء

 ها رمه ار شنین زا
 لاسدرخ رتخد

 كياب هک دوخ هلاخ دزن رد تسا

 اهتدم نونکا

 رس هدومت حاددژا یوسنارف درم

 اهلتاذل و هدومنتداعار ًاب و دربیم
 داداو اد وا تسا دداق هک یبک

 :ةح ردب نتشاد تسودب دیس

 . دشابیم «نوی رام»

 ردزل راچ تشون رس اجنیا رد
 ؛قشهردهددوخ ت کش نرکی تسد

 قشع هکیدرم زا ات . دداد دارق

 تاساسحا ورورغو هدومن تشب وا

 رهاو-خ نداد حیجرت اب اد دا

 ماقتناتصا هدرک لاعدکا رتکچوک

 کن
 لووا كب یددزا قوف هژوس

 داارچ زتبف تاکسا ملقب هانوک
 لصارد لومعم قباطم وهدشسابتقا

 لب ین ادارف یاه لیمو فیح نآ

 تزو.ع ره دد اما . تسا هدمآ

 دیناصرایم هظحالم هبروطنامه

 شزرااب و بلاجرت |كيقوف ناتساد
 مدیف كي هداد ناکما « اک تسا

 . دروآ دوجوب یگدزب

 هدننک 4 هیهت « زکنیماک ِكج

 وزرآ لبق اهتدم زا ورتم فورعم
 رتیفوناتساد نبا یدد اا تشاد

 لاس ددودنک هیهت یمایف «دلارج
 مولعم رارق ذا ارن آ تصرف

 وراچیرهب ارن ] ین ادرگداک و تفای
 وب دانس نتشون و درپس سکورب
 یسفش ودد سک ورب دوخب مه اد

 نیتشپا پیلیف و سویلوب ۰ رگید
 . دوم رادکاد

 نادرک راک «سک درب دداچیر»

 هدز مه یترهش دوویلاه رد

 دیخا یاهلاس رد وا دیدج را
 و مدرم لابقنسا و تیقفوم
 دید اب , دن | هثغ ۳13 را را



 ی ۳
 ۳۳م

 .دیامنب ی امتیس راکهاش كي ندردآ
 نآیاداد و مر هوا یاهملیف ۳

 دنشابمژوحاب قب موم زال نا
 هثیه زین وا یاه ژابوکد ددو
 ووشیم هدهاشم راکشناو هقیلس

 وا دنهدیم ربخ هکی وطن ۲
 راک ناردارب> ین ادرک داک عا ز
 راععاش زا هک یملیف «فوزاما
 یکسویاتسادرودوتف ریظنب و میظع
 سور ردق_یلاع و كرزب هدنحیوت
 .تساهدش باعتن | هدیدرک سابتقا
 تسص را تفک دیاب تروصنیا رد
 و هدیدرک ءادها واب ییاهبنارک
 ارت [تقایل و دادمتسا «تتروص رد
 نیم اب دن |وتیع دشاب اراد ًامقاو
 خیدات رد ووخ زا یک دزب مان ملیف
 وراذک یاج رب امثیس

 سیداپ هک یراب نیرغآ»>
 شورف «کتآ اووجواب «مدید اد
 هدننک هیهت تباب نیا او دومن یبوخ
 هطقن زا یلو دیسددوخ دارمب نآ
 و شزرااب یلامنیس رتاكي رظن
 درواپ تسدب یتیقف ومنادنچ كر رب
 دیاب زی نآ تلعژا عالطا یاربو
 نآ هدننک هبهت یستداجت راکفا دو
 دود وجتسج

 زگنیماک لوپ ظاحل وا هتبلا
 مسدیف نیا هیهت دد د هسیک الماک
 قوقح تخادرب « تسا هومن لش
 اب دولیت تبازبلا ریظن یاهشیپ رثه
 یاهداسلمع ترهشنآ اب و یابی دن آ
 رامشیب هدهکب نتف رک یظن دوو تسیث
 یاهل رعافب |یا رب كي هچرد هشیب رده
 -هبهن ره دک زین راپچوهس هجزد
 و دشابیمن هداتفا ابو شب هدننک

 حضاداد رما نیا تاکن نیا هیلک
 و الدو ظاحل زا وا هک دننکیم

 ,تساهدوملن یهاتوک جرخ تخادرپ
 وا«یاهتم-ز»نیا مامت بیع طقفرز

 نآذارتشب یلیخ وا هک هدوب نیا
 هدوهب اد دوخ لوب هک تسا كنر)

 لا مه لک ] هک هتخاد

 ۱ «ن.دهد رثک راک دا اوت
 رگید هک ار «رولیتتب !زیلاو دهد

 ۱رسلا هکیصاخشا دادع [؟ر:هدمر ناغن دوب

 دهاوخ رداق

 ۶یصجش هب ار وا و دنسانشیم ۱و تا
 راد دنهاوخ حیچرآ «نلهد ربظن
 نیمه و ؛ تسل نلاسفاهن ویلیمرب
 هک دنن ابن ویلیم»

 هان

 رالد نا زیم
 دنهدبم شیازقا ناگ دننک هیهت بیجد

 اربذ ری تکی تلطم نیا زا

 راد یملک هبنج رتشیب تب نیا
 ملبفكي ,راب ردوگتفک لوفشم ام و
 میتسه یصوصخب

 نیادد هک «تریوسلاناه»
 ارنآ ژان وسرپ دولت تب ازیلا ملیف
 یاهزاد- 2-۱۱ اتافتا دنکیم هافیا
 تسا هیبشتب |زیل|یلصا تییصخشاب
 هک اسیز ؛ ناوچ تسا یرتخد دا
 دوخیاهو زر آ و راکفا رد هتسویپ
 رسپ شلاساسحا و دشابیمر و هطوع
 تبرزیلا و دب رچیم شرومشو لقع
 شیاهلیف هیلک رد هشیمه زیب رولیت
 مزادن | شیب وا هک هدومن فا رتعا
 ززهک دشاب نیا جاتحمات تعاییز
 نادد دزاب یرکیدتیصخش دوخ
 ءدید زلیو زاراچ شقن دد«نسناج
 شو آ رد ینحهنانخبشوخ و دوشیم
 یئابن هوخ زی هد یرب نژ هس
 دوخ)!یدنم رنهزا ربا شیب و مک
 ددرکیم قتوم

 یتیمهایب لد «نچی شلاد»
 هدونیاوا یشوخلد ووراد هدهه رب

 تسودوایز رتخد ود رد
 . تسا یئتشاد

 رهاوخ شقن دد< دب ران ود»

 دوجوم یزاب نب رتهب تب ازیلا كدزب
 ردیلو دهدیمماجن اد ملیف نیا دد
 ؛ وا یاهملیف ریاس اب هسیاق» ماقم
 متیدباان اجنیا ذا» اب اصوصخم
 بک وا یارب یراکساهزیاج هک
 ترهش وا تفک دیاب ابیرفت هدرک
 .تسا هدید رک هدافتساعوس وا

 و هتسویپ اد اه

 ووب اک (ژاژ رهارغ «دوباک ادا»
 یرصتعملر ملیف نیادد زی فو رعع
 تبحاصم هطحاوب و دراد هدوعرب
 دب نسااج نا وهک تسوااب تذل رپ
 اد دوخ یلغاد یک دنز یاهیتعب
 ,دنکیم شومآ رغ

 ردمایف یچداخ یاههنحصرثکا
 دن |هدشیراد ربملیف هحاارف هرظنم -شوخ طاقت ریاسو سیداپ دوخ
 تساهدیو رگ هدافتساروک هژا رتمک و

 اد هم مج مج
 دتنامه ملیف یفار-؟ و نامتی

 - كنوو بوخورتم یاهملیف کا
 .كب زوم .تسا بلاج نآ یربمآ
 هکیراب نیرخآ» یدوام اد نتم
 و دهدیم لیکشت «مدیداد سیداپ
 ملبق كابتتامود هنس یاهژادس ات
 نآ هدننک میظنت یلو دیامنیم تک
 ناشن یدام رته اهردقن ۲ دوخزا
 .تسا هدا

 هک ی راب نیرخ [وملیف شزدا
 هژوسونوضعرد «مدیداد یبداب
 لابقتسااب كخ نودبد هدوب نآ
 نباطم اریز دوشیم هجاوم مهرم
 هبنچ و هدش هیهک تی رتکا هقیلس
 دهاوخ بج ومنآ یقتعو كیتنامور
 هنچ یارب یتح یدایز ءدع هک دش

 دنورب نآ ندبدب راب
 هیچ رت نودب ملبف شپ امن تم

 دشابیم هقیق 2۸



 مسا تقو ره یکلاستسبات

 مشوکب «اکیناتی رب یدبولکیت او

 عو-ا كي مدرکیم لایخ دروغیم
 ؛تساناتسلگن |تخاص هخ رجود

 «پ ط باب»

 هوم
 < ین ودیکیما هب ار هصق نیا ۰

 :دنههیع تبست

 سالک رس ملععمناخ و رکب

 و تاٌد م-!نیب قرف اههچب یارب

 تاکیمو دادیم حیضوت | د ینعممسا

 هدید مشچب هک تسا یصا تاذمسا

 اب هک تسا یا ینعهمسا و دوشیم

 هب ود دعب .تسین ندبدلباقمثچ

 :تفک درک واوچوک <یکیمد
 ود یناوتیم وتالاح «یکیم -

 یلعم و تاذ مسا یارسبلاثم ات

 ؛یدوای
 ؛دادباوجی کیم

 »نما ولشلثم تاذدمسا «هلب -

 ؟ینم«مسا و ؛ تسا تسرد -

 اامش راولش -

 و

 :هک درادهدیقع « لبیک ك رالک»

 رگا «تسا باذک لثه نز»-
 درد و باتک ندناوخب رداف ناسا
 شادزقرو لقاالدنابت نآ تاب ویحم
 «!تسا شخبت دل

 ادناتساد نیامه لدن ان رف «

 :دنکپم فپ رعت

 هک یناهج مود كنج یطدد
 وءهدش لافش نامل ۲ طسوت هنارف

 زورکی درب یدنبهریج سانچا همه

 غرم مغت دیرخ یارب یناوجنذ

 .درک همجارمیشورف تابتبل ناکدب

 و تخادناواب یهاکن هدنشورف
 هتک 2

 ؛ مناغ مهاوفیم ترذعم -

 هلماح ناونابب طقف ادغرم معتام
 , موش و رفیم

 درک رکف هطدلدنچ ناوجنز
 : تفگ دو

 هد افطاسپ ؛بوخرایپ -

 حبص ادرف دیراذگب رانک نمیارربات
 ۲ میییم

 هوم
 دوویلاهناوجناگتشیپ رتهرایکی 7

 یمن ا

 ۲ یملق
 هم مم مج هم هم هما

 جراخنآ زاات دوشک لر. ط هقیق د تسیپ

 هرادود رادنق «زوک هکییفو دی در

 شرسمه زا ماد هزات دش یتور

 ۲ دیس رب
 یتسنادیه چیه .«مزیزع -

 كلی زا شیبلن وت نیا نامتخاد هک

 تس هقحاد رب جرح رالد نویلیم

 باوجو درک یمسبت ناوج نز

 ؛ داد

 شزرا هک اعقا و متسل ادیمل هل

 1 تفاد
 هوج

 دنکیم فی رم < نودکسادر»
 : هک

 تعاس)ورکب یتسدعتت مای ارد

 متشاد رب | رت [ هش با رخ متمیق ناژدا

 للجم رایسب یزاستعاسناک دكیب و
 عرف اب زاستعاص .مدرب ربتعمو

 دیسرب وتخادن |نمب یهاکن صاخ
 متعاسهک مداد اوج .مهاوخیمهچهک

 5 منک شتسرد مهاوغیم هدشبا رخ

 بت رم وبوخ یلیخ متعاس منفک دم
 هکد وبنیز ردنم هابتشا .درکیمراک

 ومتشادن هاگن تسد ردمکحم ارن ۲

 .دشبآ رخ وداتق| نیم ز یو ر هجبتن رد
 -ریقحت هاگن ژاب زاس تعاس

 تخادنا متعاسو نیبیرکید زیمآ
 ۰ : تفآ و

 یتف و ک دوب نی ادد اش هابتشا ناب رق ریخ-

 ارت [داقفانیمزب ناتتسدز تعاسنیا

 !دیتشادرب نیم یودزا

 تن ۰

 نیا < رجنیرسک تراوتسا»

 نیریذ تارطاخ وزجاد ناتساد

 ,دنکبم لر شا یکشیپ رثه ةدود
 بیا رب هک شبب لاس دنچ شب لاسدنچ

 2 ترذح یاه جک ملیف

 ی دنچ )و رکیمیدوب هتفد اقب رف اب

 و یاتامتب داوخمدآ تسوب
 ناربم زا هکنیا یا ربن نم دنده

 ۱  رتماطوتموشربخا اهن ۲ ندىت

 :مدیح رب نا ب۱زا یکیزا

 رمذم و نیدذا یزبچ ۱ ایش
 ِ (دیل |دیم

 ۲۳ .دع ابو دعداب ششیت هایس
 ۱ : تفگ

 كي هک لاسراپ «هلب

 ق] هرم دوب هدمآام هلبیقب یبهدم
 !م.دیشچ ار

۰ 
  یاد» ذامهاد ناتسادنیا

 هدب ونشب «یک
 ینیمذربذ نهآ هادرد یدرم

 هکدش تفقلم هعفدکی دوب هتسشا
 اب شیورب ود یلدنصدد یرگیددرم
 ,تس وا ند رک هاگن لوغشم یصاخ تقد

 و تسشن تکاسیتدمات یلوا درم

 هک دید نوچ هرخالاب تفگن یزیچ
 اروا یمشچ داپچ روطتامه فرط

 شتقاط دوری ودزاو دنکیمءاگن

 :دیسرپ_ودشمامت
  ههئب |رچ مسرپ تسا نکمم -

 ,دینکیمهاگن روطنی اد

 93 تفگ یموددرء

 ۰« مهاوغیم تدذعم

 رظاف رص یلو متشادن یدب دصت نم
 ۱ یریگنا تریعتهابد امشلیپسژ|

 . دی داد نم ر سه هب

 : تاک بجهتاب یا وا درم

 ؛مدادن لیپسهکشم رخآ -
 » تاک مود درم

 هدنب مناخیا و ؛تسا تدردع

/ ٩ 
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 ۱ دداد



 یضتیاپ ی اهایس نب زب رثللجم و نیرتل دزب
 ۷ 9 0۴ 3۴ به 4 و و

 يوجوج
 عوومجم اند اهنیس 2 0

۵ ۱۳ 0 
 (هل ودلاربخم هارراهچ)

 مظطم ینامک راکعاش نیرتک دزب شامناب هتشذگ هتفه هبنش راهچ زودزا

 مانب ریا نیردلگ ورتم

 ین ولب فک
 دش حاتتفا

 9و - و
 ! راکهاشو یگنر م امت ملیف «نیدولب شک » «نید لب شف » ج9 ب6 6 6 ۷

 فورمع نامر یور زا 5 اعاسم هک تسا یریظن یب

 رارسق امش هجوت دروم
 4 ۱ هدید رگ سابتقا ال ردنیص
 تق رآ دهاوخ شورفرب یاهلیف زا یکی
 .تعا هدش بوعحه لاح

 لب رج
 ۷ 9 ۳3 # # 4 ج3 2

۶ 90 » 
1 

 از وب كن
 ۳ جد #۷

 (سیداپرد یئاکی رماكي) نیو هرات : .توراک" یلسل

 -نیرکسادباو - پوکصامنیم) منسیس لب رخ یاههاگتسدهب زهجم ایند امنیص ۱

 عتسوص نی رخ آ یاوه هب وه -لارتذس ژاذ و یاههاگتسد ِ دشاریم ۰ زر واسید

 هم .تسا هدومن بکن دو نلاص رد رم و وجم ۱



 تشدردنددمو كل ر رب یامئیسك» سیسا#

 لخادرد لت زا تشد

 یولهب ناباب زا یکی
 اب اشیسنلاسكب نا.تخاس تشروو

 د زاد همادایرفاو تیدج

 استیحزا ینامز هک تشر
 .. ردا رلوامافمامنسو

 : مدع رتارد هناقساتم ووب زلاح

 دم وتف و نیل وتسم
 كي العف و هداتف| -قه تیح نی ذاتی
 ه انخبش وخ .درادن دوج و یباسحنل اس
 نیاب هجوتاب امنیسنیادیدج نابحاص
 نیاهک دن راد یقاک تقد کوزب هصیقت
 زا یا و رم تیح رهژآ اشیح

 و شیاجنک ءوالمب و دشاب صقن و بیع
 دشاب هتشادار مژال تعسو

 -دیدج یامنیس .لاسلوط

 صرع و رتمیس دودحرد سیساتفآ
 خ شیاجنک ورتسهدداپچن

 یدورورد .تشاد دهاوخ| دز یل دّتص

 یجو رخ رد وناب ایخلغ اد)اامنیس نی |

 و دشدهاوخ اب هچوک لغاد)اتآ

 دهوخامنیس نيایآ رب یتی زمدوخ نیا
 یاهناطا ادنااس روداترود دوب
 یاهزود ردات هتفرگارف راظتتا

 راظت اب امنیس یاهیرتشم یتاداب

 راظتن| نلاس رد لبق سن اس نایاج
 .فق رب رسب

 نایچاشامت یتحادو شیاسآ یارب
 و هتفرگ رظن داد مزالللاسو هیلک
 رد هدننک مرک ودرس یاههاگتسد

 یلدنص هلصاف .درک دنهاوخ هببعت نلاس "
 ۰ رضاح یاهامنیس فالخ رپ مهاع
 رورمو روبعات دوبدهاوخ رتمیتن اس
 تروص ادازآ نااسدد نایچاهامت

۳ 
 دوش

 هاگش ز ظ

 « رییسکش مایلیو »
 «لشنا» فاتخم یاهسالک هقباساب ماطء ناداتسا رظن تح

 ورم ای7 له  متس سود
 .تسا راد بسانم طیارشاب مود هدافتسا

 مداهدیسچوک لوا داب [ هاش

 جم سم

 هقباسمب یلاها قوّویدحرب ادامتبس
 یماد نالیک یلاهادوخات دراذگن

 و دننک باختنانآ یارب

 دهاوخ هداد یزئاوج زین هقباسع

 ءدل ربب

 دهاوخددا واءایسنب | هک اهملیف

 زا دوم

 دش دهاوخت

 تاایدد یصومذب ین
 و بااج یاهملیق هک

 م دهنسب مد ر*

 دون دهاوخ دراوا
 ملیف شیام ابامثیم ح

 سبعودشدهاوخزاق[ پوسامتید

 فاتخم یاهمایف نآ هدرپ یوررد

 شیامت (نی رکسزدیاو- نژ واتسب 9)
 دشده| وخ داد

 فرب ثیح زا لاسم | هکیدوج واب
 یقیوم" یتامتخاس یاهراک رد ناداب و

 امایص نامتخاس فصول |عم دادب ور

 دو رب« دیماو هنشاد همادا تعرساب

 یارب نا ۳۹ نیددورف رخا واات
 .هوش رضاحشب امت

 سهام: نامتخاسنی| یاه هیاب

 نکلابمرن وهدوب نهآ و هعدآنوتب اب
 نا ره" لایود امایسنکلاب هیبشنآ
 .دشابیم

 حاتتفا تسا ماسم هک هچن ۲

 یاهانیس نی رتک رزب زا هک امنیسنیا
 دهاوخاپ رب ی اغوغدوب دهاوخ تشد

 «کروطنامه ميداودیما و درک

 نیااب دن رادرظن ردامنیس نیسوء

 و یلاع یلاه ملیف فا زک جراغم

 هدادشی امن نایچاشامت هجوت ددوء
 هعرزر

 یار

 ماندراد میمصت

 نا روت ل وا هج ردیاهاءاب

 سو واک دینگ .
 ۱ میداد نیشام مه اجئیا رد

 دنناهیرهغ رد دینکبم نانک اش

 یل دارچ
 ورس زا تیفات را زههک یگامنیس

 یب وخ چیه الصا و دز, ربمنآ یور

 ۴ اءش یارب هک درادن

 ون تر زب یاه رهشزا اجنب|

 تی ابتسسوواک دننک

 4ج رک هرروز

 یلد

 و تسین مک نادنچ مه نآ ذوفن
 مدرم همه هک تقک ناوتیم ابی رقت

 دن راد هقالعامایس و مایف هب ره نیا

 اد رهش نیا تبعم> رثا نوسچ
 چیه و دنهدیملیکشت تعاضب اب دارفا

 رهتنیادد امشیس زج مه یمرک رس
 . درادن دوجو

 لاسهس هک انثیس نیا نلاح
 تقوت ] زا وهدوب شزرو نااس لبق

 یاهلیف هکنیااب تسامتیس لاحب ات
 لدا یاملاس هب قاعت« هک هنهک
 اجنیا دعا تسا امتیم شیادیپ

 هشبمه لاحتبا اب دنهدیم شیا
 رپ نآ نااص لوا بش هس وداسش

 اجنیا تعود اهیس مدر« و د
 اب دنهاوخیم اد دوخ یکت-خ هک

 هدافتادننک مفدیعونتم ملین ندید

 دشن اصریم امنیس بحاص هب یبوخ
 و بارخ نلاس رد هنافساتم یلو

 نآ شوپ دمن یاهنکسین

 دابع نامرک

 اوخ سی ردت سالک نیا
 یردان نابایخ
 هویت

 مرتحم نیرفاسم هجوت لباق
 ناهفصا و زاریشددون یعتیگ
 یولپب ردنب و تشر روتن الهگ
 هاشنامرک داصتقاوتا

 لبابو دهشم رپهشوتا

 هیاضروزپ ربت تیزنارت ناریا

 اکع سالک
 یاه سکع اب ینابیذ رد امش یاه سکع دیهاوهیم رکا

 ثز اد خاک » یساکع سال رد دنک تباتر «یداه»
 داسخش < یداه > « هیئافش رتک د» یاقآ اریز ! دینک ی یون

 سیمین
 و

۲ . 
 هکارن [ نلاس .تسا هدش لصاح

 سم امش یارب تسدد مناوتیمت

 ملیف شیامل مقوم روطچ هک مث

 ار دوخرس دیاب مهنانیشت ول يتح

 دنا اخ رچب ملیف ندب دیا رب فرط رهب
 دل ون تحادان ملیف یاشامت مق وءات

 هنهک ددنم العا هک مه ۲ هدرپ
 اراآ ریظن نارهت یاهامنیس نیرت

 وایب اد ناسن | هک تسیروط م|هدید»

 اپمهوک دد هک یمیدقیاههببتک

 نآ فا رطانوچدزادن امن دادرا رق
 ارت آیود هک هتخت هک دنچ زا هک

 هایسادشیاسهداذک و هیفس هچراپ

 تسا حوعمو جک دن | هدن اشوب

 راوبدردیهاک امثیس نیا دد

 بوخیاهیف زا یلاماالعا شیاه
 3 بیت (هرمابهزداب) ربط
 شیاسمن ضرعم هب یدوزسب هنشون
 زا هام دنچ زا دعب یلو مب داذگیم

 نآ هکلب چیه تسین یربخهک مایف
 یشوتاد تعاب هک مه اد اهنالعا

 دن را دیم رب تساچیضعب
 مهامشی« نیا رکید زیچ كي

 نآ ودداد توافت اه امنیس ریاس اب

 امنیسحداخ دد نوف و رکیم كي بصن
 زا داون كي یبددیب نتشاذگ و
 :تساریا هدنناوخهسود

 زورره ردقن۲ اد روت نبا

 دنکیم سکعنم اضن رد اد شیادص
 یکیدزت دد ما زنم اقافت| هکنم هک

 یاهفینصت زا هتفرک رارق امنیسنیا
 راون نیا تقورهوم|هدش رانتم نآ

 مییاهشوک داچان نم دراذکیم ار
 میونش ارن آ یادصات مریکیم ار

 لابالاح . ام یامنیس عفو تشیا

 ,دن رادن امیساهن اتسرهشدیل وکب مه

 یگتیب نالصا - 8

 مسسا « شن

۱ 
۱ 
۱ 
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 ۰۱ رک ی
 ههسسدب 9۵۱/۱2 6. 6۱۱66 هسم» ۱۱۵0۷۲۵ ۸00 ی ار نم ام

 دا رتغاب

 کی را فایتیسدنم رنهواف و رعماشیپر ته رامدر ودراچید

 امیناگ دنزیاهلاس نی رتب ملیف ف و رعمدطنم رده .۰ ..زوردن اند

 میثدنم هیصوت عومهب اد متسیبنرف سک و ف ینارمکریانیبملبف نیا یاشامن یو



 با

 ل ۲ ابا ۲

 هک

 تر
 ماجن| هقیقدکی ردلامعا نیا هبع

 نابلخ یوسپ زیل شریت تفهكوت .دش
 , دوب

 لیل هاوغلد قباطم تیقوم

 یولج یربس نوچ اد یلوج .دوب
 رد هک تسنادبم . دوب هتفرک دوخ

 دهاوش كبلشنابلخ تدوص نب]

 ددورنابلخ كمک و نابلخ ... درک

 نابلخ كمك و... دندوبوا یور

 در وای تسدب یبساشمتیعق وم هکشی|
 لیل داد امیپاوهب یناپکان یتک رح

 یمدآ و ااما داد تسدزا |دشاداعت

 ادیلعع دم و دنک رکفلوا هک هوبت

 لمهتسعت .دهدماجن !دهاوخیم هک

 نودب اذل دیشیدنایم دعبو درکیه

 درا و یراشف ریت تقه هام رپ یلطعم

 نابلغب هلواک ..درک شآ و ددوآ

 ۰۰ دون شحو رجم و درگ تباصا

 اهرشرهوشتسدژ| نونکا یلوج
 شا هحلدا حو رجمدرم ۰ دوبهدش
 هلولگ ودیادص .. تخادناداکب اد

 كيلد نیمود اب.. دش هدینشرگید

 زا مهد دوب نتیپاک فرطز|مههک

 لیل ودیسد لنقب نابلخ « لیل فرط
 نثوچ نوخ و تشادربیدیدش مغز
 شنها ریپ ودب وا رت یمندریب یاهداوق

 یناجنیاادمم. درکیم نگندار
 تفه هلوا ۰ داتفین نیعزب هناوید

 فرطب و دیصق ریم اوهدد شریت

 هناش هدره نابلخ كمك و یلرچ

 رطخ هک نابلخ كک تقونیا

 هاگنسد.دی دیه يم هقكي رد اد كرم

 .تخ دن اداکب !دامیباوهكيت اموت|

 د-ج یوسپ و دش دنلب شابچزآ
 دز وناز شرپارپودد تفرشیف

۱ 

 هداتفا نیمز یور هک یربتتفهبو

 یلاحددلرل ۰ تخادنا یهاگندوب

 یعهداشا هحاساب و دزیمسات سان هک

 :  تفگ هرک

 ٩یرب یمن ش ءاکبارچ -
 ش ان رطخ مضر نابلخ تک

 ۰ دژیفرحو تف رگ رظن رو ار

 شربص هساک هکنیالثم یلوج

 تفگ هدهرب ریل
 یشکب | رم یها وخیم رک ۱!لیل

 مرسب ناج ارچ« نک متحارو شکب
 ٩ یاهدرک

 و مراد یرتهب هشقن + ه

 تیاهنیب ینک قیدص هک مهدیملوق
 نابلخ كمك. .تسارجال اقوناس 7
 نودب یامیپاوهب ارامش ومشکیم اد

 دسابان یامشب ادامییاوهو هدشار

 نامسآ و نیمز نام ردات مراپسیم

 نآ ابو دبنک یهن بلاق سرتزا ای

 هکدبوش یشالتم طوقسرت آرد نانچ
 باترب یاهثوگب ناتندب زا هکتره
 1 دوش

 ثنک ونک نیا بیقعت رد
 ..درک شن آ وتفرک فدهار ناپلغ

 نارت یم .دومن كيلش زی رگبدرابکی
 یلععلا سکهیمدد كبلخ هک تاک

 ندب دد حدود رکید لیل نوج؛دوب
 دانک هلابز ذایلت نوچو .تشادن

 درک طوفحامس اوهنابلخ دن

۰ ۰ 
 هشالب یلوچ دعب یا هظعل

 شا هه تیام. دشءریخ شرهوخ

 رب یوم هکدوب نیگمهس یردقب
 نامه ... درکیم تساد مد آ مادن |

 هدرآ راهظا شیپ هقیقددنچ هک روط
 نودب یامرپاوسه تساوخیم دوب

 نادرک رسو قلعماپن اسآ رد نابلخ

 کرج: ورم

 ور وک

 زدت نا رفاسم و دوش مات شتخ وساتدشاب

 یرکشیاج رگ ۱. دن وش 4 | وب دسرت زا

 هک رک رکش دیاب .تسا یقاب

 یلوج -..دوب هدن ززوئهنابلغ كمک

 هک دید دنکفا واب یرظن تعرسب
 ناسیمزا نوخ یلو هداتسبا ابرص

 دداد ناب رج لبس نوچ شاتشکنا

 طوقسودنک فعض هک تسابب رفنعو

 و دیود شف رطب ناجیهاب ؛دب امت
 ودرک یریک ولج شنداتفا زا متومب

 ابییاوه نامرق تشپ یلدنض یور
 اوتیب حورجم رس . داد شرارق

 تستاو-: یمن رکید .دش مخ ولجب

 اب یسلوج . 9۵ هبلغ فعشرب

 اد شفب رتشیب هچره یبارطخا
 ۰...درک یراک هادوب فیض تفرگ

 و غیج یادص امپاوه نلاس زا

 ری اس..دیسد یم ی وج شوگب یداب رف
 : دندزیم دای رف نارادن امهم

 قاطانآدرا وین | وت یمن امش-

 دیوش
 ین ذودش ژاب قاطا رد نکیل

 رهاظ هناتسآ رد دنمونت و مدعم

 : دیس رب و دید رگ

 هچ . تساپرب یلاقمو لاق -

 ؟هدش

 داسجا هب ششچ مقوم نامه
 رباسهک دیشک یاهرما نانج و داتفا

 ,دن وشح و رشیقدوب كب دزا نآ رفاسم

 ودناسررد «اتسآب ار شدو» یل رج

 :تفگ ودز سقم, |ددنمرتت نژ

 نصمنک یم شهاوخ !مناخ
 دینیشنب ناتباچ

 شنکاسیسلوج هنارمآ حل

 :داد همادا یلرچ .درک

 جایتحا . هدید همدصنئیپاک -

 میداد یمیبط ه

 دنلب شیل دن یدد زا یدرم

 تشاد تسد رد هک یفیک اب و دش

 تفک و تفد یلوج فاجب

 مرتکد نم -
 واجا هک یقاطابادوا یلوح

 ار دوو درب دندوب هدانفانآ رد

 رثکد, درک لاف شرس تشپ تقدب
 دش !وادم لوفشم

 ۱ دیسرب یلوج
 اهمخذ اهآ ۱ رثکد یاقآ -

 ٩ تسا كان رطخ

 ۲ و هکی | یاهب

 ۰ دهدب اد یلوج

 :تاگ یلاسران یادص

 یک دل اهک دشیم یدوطرکا -
 امییاوه؛ مدمآ یم قلاف میناوتان رب
 ههر زم كرد تیعقوم نیل وارد اد

 ناکت یرس رشکد مدددآ یمدو رف
 بآ شمشچ هک دوب مولعم ؛ دا

 درمنیاهک درادن راظتن او دروخیما

 هنک ...دن اىب هدن ز رکید هقیفدجنیات

 . دیئاس مهب اد شیابنادند نابلخ

 هتشا درب یکاهم یاج. ز یگنج رد وا

 .تسدزا |دشک اددا زک ره یلو دوب

 درالگب الاح ارچسپ ؟دوب هدادن

 نوف و رکیم ...دوشهریچ وا رب فعض

 هاکدورف و اب سامت دصقب ار

 رد ۰.. تفرک تسدپ < یللمل |نیپ
 یربثک هدعولکین رب نا وتس فرطن ۲
 مضد نارکگن ؟ تیقارم جرب رد

 نابلخ كیک ... د-ندوب اییپاوه

 هکیلاح رد راصتخا روطب حورجم

 ٩ درک یمهلو دسب وچیم اد تاملک

 ...درک حیرشت اد ایپاوه تیضو
 ناهگ ان دن دوب تبقارمح رب رد هک یااهن
 تایحادش دیفس جک نوچ ناشکدد

 ورلن تشهد هاجنپ ۱۸! رفن تعش

 م:نآ ره هک ناباخ كمك مه یکی
 ۰« دوب رطخ دد !تفدیم شک رم

 همه هربچ رب تشحوو سر قرع

 هکیدوطب ؛دو--ب هتسشن نیبفارم
 .,دشکب دیاپ هچدنتسن ادیمن

ِِ. 

 اب ار شتسه نابلغ فانک

 ودر دنلبدوب نآ رد هک یل وا و رکیم

 : تفک یلوجپ
 یشنب یلدنم نآ یور -
 ۱,یچ -

 منحلاوت رکا نبشنب اجنآ -
 ۱ نآ ارجااد اهن آ ؛مهدب یئاروتسد

  هنوگچ .ما ادبمن یزیچ هکنم -
 ؟منیشنب نابلخ یاج تسا نم

 ۲ هحفص رد هیقب
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 پاچ هلج یرد اد اهن ] یاهکع
 درک میهاوخ

 دداد لاستحا «حانای
 دارک: ار 2 "ج۲

 ۱ بعدا > مای
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 2 ۵نا اسولاس و یرقاب یدهم یاقآ

 را
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 ۶اکب رع آ ناوج هشبب رتهنب ۴ «اتجهدانس «مانهامو دیاش و دوش هرصبت) دونا دهاوخراکب ع و رشام
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 ت
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 ۲ رد (!دوشید ین گیاب ۱همان گراازج یداه یافآ
 -یلاعدد ی)اب یارب ید دن |دیع

 - و سیو ۱
 ۳: رد ۳ ۲ هبءوسرم نازک الا داکهاش نیر یجلاص زی ورپ یاف نایمتس ور یفطص» یاقآ 0 دوب دارق - ۱ ِ
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 ؟تسا ۳ حل دو هاتف بل یو دیدرک . یکع هتشذک هراشرد - ۱ ساخمسا «دویتاسرونکی ۱-9 و * نابحاصرک) واتس رب امنخ ؛قفوم« زاد راب رد (دهشم) (ناهنصسا) ء نآهلبوو 1 «تبلروو

 دّقد ها وخ ح وت.هدنی آ 0 هه اض لو اژادوب و نوتس -۲ هزار لب نا
 یبوخآ۰ دشهش رنهو هاد تیسخش

 11 ها
 ی

 ۳ ین تل یارب تسا یناعو
 ۲۱ دن را ه هفالع دوخیم پلاچ هلجم رو نآ نانساد

 تگ تا تست زا رق ید یبدود
 هدنب [ لاسلوا زا اعاش اس

 ,دشدهاوخ م|دق| ۳ راک

 سکع هک ددادن یتبسانم العز یوده» الهش هزیشود

 هتت وعاداپ یت

 تک رش( ملع
 :وصمو مان یملیفدد
 .دب امت

 نوبجحم«نیتتاتسک یدا» -۳
 و تسا یوسنایسق هشرپ رثه نیرت

 تک ع یمانج یاه ملیف رد راشب

 مینک پاچدلجیور ارامش
 یدذا یمایف هکیندوص رد

 دومن میها وخ مادق ادنهدشی اما
 رو رهش نسح یاقآ

 مدقه
 اد لودچ هکیتروص رد - ۱

 یساع دهحم یافا
 یماتاک

 ۱ نودنسرد تیانچ» - ۱
 -. نآ رد یکچوک لد هتبلا هک
 ۱ تشاد

 یفاپک ۱۱۵ لوصحم - ۲
 ٩۹۷ وتاژلواذا هک د وب ایملک

 ناهیارب < هطبق دد یشدافس و
 میهاوخ زا ر افتس | در وهدب رادلاسد

 ۱ داد
 كف و خرچ وملیف العف -۲

 تساهدشا ی رادب رخ

 رد «یدعب هسو یاپملیف -۳ ۱
 هرب زدشدهاوجن «دادشیامن نا ربا

 هتشلدک شیابن شرمس اید مامترد

 ملیف «رب وک یزاگ> زا - ۳
 ژود نلوم یامنیسرد (زو رک هدد)
 هیک امم)یامهیادنیسزد (هاکغاع)
 سک دیامنسزد (لچیم یلیب یماظت

 تسادوج وم

 1؟...هللاءاطع یاقآ
 هتعون حاد اش یلاف مان

 ٩ ميعاوغیم ترذعم ,.,ووب هدشن *
 هتیب رته فل اد یسکام - ۱

 تسکشاب هپجاوم جداخ دو هفب رطنیا
 درودم یسب نآ. را هدافتسا و هدش
 تصا

 اش ظفاح اد )
 (هدنیآ

 ی دمحم دمحم یاقآ
 دی ام رفیم هظحالم هچنانچ -۱

 -مهب ناچمه ( ین دم نبح) یانآ
 1 دهدیم هما دام اپ دوغ یدک

 اعطا منت متمنقش
 تب نیر ]یاد یا ۲

 و و

 ما مک تا
 هناتس شه هجرتت رد می راه 5 ر یاهاینیص بب رثه]نم یکع وکچهراب رد
 3 می وشیمدو ] دایار

 گروتا طبا» سکه - ۲
 ٩٩ هداش هلج یور ار
 میدود

 "7 یاس زی اپ دا دوش
 .دشدهاوخ عرش

 یاهملیف. امای-دد نسیاا» ۲
 لقتسء مادک ره د رز رادل یک رتشم
 نیهو زا زب هذددناوم» ها

۳۵3۳ 

 اهن آشیاما هدنب



 یلوج رادناجخ ربندا
 قلی ,یوسنارفكي | لدوراگنیترام

 هه رادار هاگشسداب اهل ] دماوخیزاب اد یسیلگلا نکشوا: ل تک

 تصسا مالک ار یلاه زیچغ
 داود دنا روغ

 یدرترچ زاهدش مجیک ی وج

 و تف رک زا رف نابلغ كبک یلدّیح

 یاوه سرد هک یدرک اش دزامو

 هجوتم راد ره اس

 2 یمن راک ی مودب شد و زفع لپ
 تن رجنک نی اد یا روتسو

 ینامز و پجب یهاگ و دادیم ماچ ا

 تب

 رک

 دشیم لب اتمتسا رم
 دعآ يع نیابو

 ی ام 9 5 صت
 هدشهدن ز شرد یرکیدسح .

 نداد تاجن و ندیکنچ سح . دوب
 ایییاوه داوسک یدایژ هعناج
 تعاسهین رک ادیمدیمحبص ... دتهوپ

 یاهف رچ؛دنتف و یم شیب قب رطنامهپ
 دز دید یم مشچب | دوکسیسن | رقن اس رپق

 نتفد تسد زا ف رشر دنابلغ تک
 تشذک یمن فصدنیآاب یلددوب

 وا دوشمطق تبقا رم جرباب طابت دا

 دادرتک هب |رتامیلعت نی رخ آ هکف ۲1!سپ
 دنک مچاد جرچ هنوکچهک تفک و
 تهرماجت |اریر و رشلامعا ریاسو
 یلوجنونکا ..تشاذگ مهرب هدید
 یدصت«تاملک طقن دوباهنتیاهت

 د رک یمادصشش 2 ۶ رک ردهک دوب داداد

 دیشکم الاب یمک اد تسا ولاپ-

 رتشیب یمک اد اسیپاوهغامد . بوخ
 ,دینک رب )لا رس

 تاروتسدنب | تست اد یمث یل وچ

 رهناملب |نوچ.دسریمواب هنوگچ
 .. دادیمماجا |دینشیم هچ

 دوب یعس و یا رحص شیاب رب
 درک ی را رگ رادار یدصتم

 نازبم ۳ امیپا وههک الاح-
 دییای نیااب دوطناه ! دیدرگ

 ؛دیتسه تاروتسدهجوتم بوخ ایآ 1

 ن هلو _ب

 هكب كي ادتادوتسد یاوچ
 نیمز-, امیپاوه درکیم ارچا

 اراهن ۲ ددد یداپژهدع .. تسشل

 یهجوست ابا یسلوج دنتف رک

 دیفروخ عولط و تشادن نابف | رطاپ

 رهش یابیز هرظنم  تسپرگن یم
 ٌیامولج شفب حرف هاگحبص نآ رد
 درک یمسح ..تشادهدننک هرخسپ

 غار ات یوم نیگیوک 1
 .. دنک تیزنآ ددلا

 نایاد 1

 هرطاخ نب رآ نب ریشو دراد تسود

 قا-هرتخد اب ندزیال ماگده وز
 دوب یا رفیااک یاهب ۲ ددیم اک رم

 دی دجهر ود زاغآ
 ید ف يا مءارق ه من ًاب ثبسف نم

 5 ات ود رک لاسو .متسن

 و رف۶#زادنا ات 3

 ایزو رب ناجا ر زا ناوتیم و

 1: دشرا ودیما راوتاربالو هد

 قردب - دراو یئندداک نتشادن رد

 یدادربملیفكر زب ياهن ولاس و یفاک
 لوباب ناو یم زین اهتبا هک تسا

 جرض تمه تلودرکا ؛درک مها رف

 شددزا ادنکشرمک شداوع ودهد

 هلدابمیا رب و)هداد رب یسراف یاهملیف

 لبقزا داوجمه یهروشک اب ملیف

 قارمو هیک رت- ناتد اففا-ناشسک ای
 حرخ زا مه هدننک 4 بت و (دزاسب«ریغو

 باضتن| ردو دیامنن هقباضم ند رک

 بوخیوب دانس و هشیب رثهو نا درک راک
 عدص دنیا هلحفو یراگنا لهس

 اسم یلم یامنیس تالکشمزا تصش

 و لهچ یدصهیقب .دش دهاوخلح
 ونادرک راک تسدردنآ تشون رس
 هک تساجنبا تسا یلفو یرثهرداک

 ابدیاپ مدرم رظن اب ءا رمه دقنمملق
 راک تاظحالم نودب و تعاهش لامک
 رهاظنم و تیحالصیب صاضشاو دنک

 دناشنب دوخ یاهب ار

 ندنارذگ یارب لاس هداریز
 و دوبن یتدم مک یشیامزآ هرود
 تاپ رجت مقاود هلصاح یاهتسکش
 ادامژور ما هکدننسه یلاهبنارک

 یامنیس .,هچهدودکی ذاغآ یارب

 داجی !یل وحت دیاب .دنکیمراداو یلع
 -زور«ءان رب و زج املبس اریذ درک

 حایتحا نآب مدرءو هدش مدرم هرم
 تب دراو هکنیا زا لبثو دن راد

 زا موش یفارک وتامثیس یرنهوینق
 تاماقم )انم نارکسهمادت ناب ژ
 تعنص نياب مراد انمت را تیحالص

 ارب زدن رادلوذپم رتشیب هجوت ناوج
 تسامنیس شمساهک دادناچ هدرب نیا

 و رتهدملع مجرشمو ناب ) نپ رتهپ
 موبدع جهدتسا تلم ره ثانهرف

 امیسهد رب ء)ادت اب تسین رداقیرگید

 ینلمقال-هوقو هیحرد نهم خیدات
 .دژاسانش آ رگب دللعب اد

 (دداد هبقب)
 ۰ ۰ 2 ای ك

 رشلوذشم ناتسلگن او ینایسارد

 ۱ تایلع» مات دوخ ملیف نی رغ آ رد

 ۱ 4« نوسناج ناو د تک رشاب 4 ربب

 دشاب یم

 ین ذ لوراک نیترام لاحرپ

 یاابیز اه یلیخ هدیقع هب هک تعا

 زا یو املسم یاو درادن ین

 هک دوریم رامشب

 یدامشیب نارادف

 تیق»ومو ترهشیا رب زی نیمه ودراد
 !تسایهاک یو

 نادرک راک «كاژ نایتسب رک و
 نیت دام هک دراد هدیفع «ائان و ملیف
 داجبا یارب یصاخ دادهتسا یاداد

 دشابرمهدننیب زد یگابیز كرد سح

 هک تسالاس حئنپ نونک | یو نوچد
 ناوتیم هدومن حاودزا نیت داساب

 !تسنادگ اصدروم نی ارد !دوا رظن

 ریخایاهل اسددنیت رام ترهش

 تیصخش روطحب هک تساهدیسر یدحب
 هکلع هلبج زا ناپج كرزب یاه

 - لیژرب دوپمجسیئد- تبازیلا
 نات وبهاشداپ و هنارفروپمج سیئ و

 هتف رک رارق دقفت درومو هتفایراب

 روب زم یاهتیصخش كش یب . تسا
 نیت رامهراب رد» وخ یاب اهر رظن اب زین
 نیت دامد شنانطودَه لوقبای لدراک
 ۱۱ دناهدوب قناوم « یرش

 رگ رگ ری ری ری رد

 رج ر دی

 درک

 ردش نضت هیهاههژو رب نبا

 یروک> جاددزاژ و رب یل ودن دوب
 هتشادن تحص < ر دداک اودا> اب

 ود نسیاهک مینک یدوآدای ,دبابو
 زادمب ءژات و دنسانش یمن اد رگیدکب

 نداد درمانومناخ اهفرح ٌهیه
 و یزورید یوم نیکشم : ادا
 |ردنانیم كنارف نیشیپ ربمه
 ورمان یارب زا یلاکب رعآ هشیپ رثه

 هشبب رذه «یدایک رتلاوو شد,دچ
 ار دوس یون باافرد یئابلاتیا

 یلالطوم تروص و هتشاد هضرع

 , تسا هدمآ رد یلابیز

 نیلیرم «جا» زا مهدیاش
 . دشاب هدرک اد داک نیا روم

 -راک شکنیع ةراب ردیلو
 (سیا» دد هک یوسنا رف ناسانه
 دننشاد هدیقهدن |هد رک تاقالم اروا

 دیلقتبار هشیش تفجثی نیا واهک
 (یلک سیرگ) سارک سن رپ زا
 نداد یاربهکلب دن زیمن مشچب

 درتعم راکت ارت | شک الیداک
 , دیردام ا تشک ز اب زاسپ

 -ادخ مهاب سیئددرحمه ورسنیا

 ژاسیاوهاب یکی ۰ دندرکیظناح
 هماد| رفسٌهیقبب كالب ءاک اب یرگید

 «مدوردهک دنتشاذگ رارقو دنداد

 «كچوک ًهبلکد ملیف ٌةيمتیارب
 ادند رک و ادننک تاقالم اررگیدکی

 یشکهعرفهزیاج لایر نویلبم تفه

 ۱ یلم زادنا سپ ۷ لاس
 دبنکیمس دیاهدشن زادنا سپ باسح ن .تشادب قف رم لاحات هچن اذچرکا

 ۱۳ ی یراچلاس نایاپ زا لبقات

 تاعاس رب هوالع لیطعت مایا یانثتسابهزور همه هسک )یلم
 کارا رهظ زادعب مین وه شش ات راهچ تءاس زا زین اهرصع یرادا
 دیدج یاه باسح ندومن زاب و زادناس هوجو تف ایرد
 .ایکدنیای و اههبمشز| یکیب اهاتسرهخردو (دشابیهراک هدامآ ورلاد
 ابا نانن ادندرف و دوخ یارب و همجارم ناریا یلم كناپیاه هچابو
 طعلاوج ناکدنرب زا یکی هک تسا مولعم اجک زر اریذ دینک زاب زادنایپ
 ۱۵۰۰۰ ویلای ویلای رو ۰ ویلای ۰

 د یلایر ۱۰۰۰و یلایر۵۰۰۰ هو یلایر ۱۰۰۰۰۰۰ و یلاید

 .دیشاب اش یراج لط یشک هعرف یلایر ۱۶۰و یلایر ۶۰

 هعرق رد تک ر ش اهنت هک دناسریه راضحتساب ًانمض 1
 دولاس نایاپ رد زادناسپ ب تباسح نتشادزادناسپ

 ,تسا یدوجوم
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 «دننز تسدز]» ۱

 یرام ۰۰۰ زنوج رفینج
 ین اوویج۰۰«تفیلک یرمگتن وم
 یرتنالک سیر ... یو رجونیج

 اکیسدوب روتب و :نادرت راک و هدننک هیهت
 ین یتاوا زرازس : زا همانش امن ونات-اد

 هممسمسمسم

 ددهک «داطقرخآ هاگتباو
 - 6 زسکی شزفل » ماتب اکی رم
 مساب ام دوشک ودو «یناکی رما

 هدم ] امنیسهد رب یو ر< هتفد تسدژ |
 لاحنیع ددو درک هصقكب تحا

 و رشب یلذا تشون رب هتیاو
 اد ميدیو هات هشمه تان

 -یمحرطمكرحتم ریواصت رداک رد

 یئاکیرمآ دادرهوه نزکی ,دنک
 یارب دشاب یمزین یدن زرف بحاصهک
 « مد ؛ایلاتیاب دوخ رهاوخ رادید
 یلادداج رک رم نیارد .دنکیمرفس

 و هدش انشآ یناوجاب قشعوروه
 رهوش.دد گیم یو نشه دشب اب تدنس

 وا داظتن | اکیرمآرد وا دنزرفو
 هناپب چیه ندنیایاربد دنشکیماد
 درادن دوج دقشه زجب یرکبدلیلدو
 هداون اخ و هناخزا تسدنآءاکت اب اه

 یقالخا دویق همهو درادرب شیوخ

 -رباتپ دراذکب ابریز ادیعامتجاو
 ملسم و سییط هداکشآ یلیخ نیا
 مارتحا یارب نذ نیا هک تسا

 رطاخ تب اضرو یموعتفعونالخا
 نشع ذاتسد هدشهک مبهنایچاشامت

 یوسقد روشرب هکدنچره شیوخ
 رهوش یوب و ددادرب تس» تساآ
 كلامت نوناتو هک یطیحم و دوخ

 <یشوشانز نامیپ هلیسوب ناسا
 دیاما یور تساهدرک داجیا وای رب
 نیاذا هاتوک تسقكي طقنملبقرد
 یاشامت ضرعهرد هناقشاع یارچام

 یاهنحص دنچنآ و دریگیم رارقام
 دارفب هیبش یضداب نزنیا هکتما
 شیوخ قخاهذا یظفاحادخ نددب

 مد زالت دیآبم نهآ ءاد هاگشیاپ

۳۸3 

 مممسمح

 اب زاب اجنیا ردیلو دنک تمیزع

 هنحصو دوشیمورب ور شیوخ رادلد

 زوسرب عادوو كا-نپرد دروخرب

 اد ملیف مامت ودن] ریکناروشو
 .دوشیملماش

 قشعزافآ و ینانشآ یارجام

 هکن یب كولاید هملک هنچرد ودن"]

 ینامنیس لوادتم تنسهب یجایتحا

 اه51113۸016)«هتشذگب تمجرد

 ددرگیم راکشآام یارب هشاب
 ریو طلسم یلاههرپچ طقف یلو

 و زوج رفینج لثم ساسحا

 ات دنتسهرداق تفیلک یریکتوم

 اد هتشذک هناقشاع طباورنیا مامت

 درهونژنیا نیب البتارهچن ۲ مات
 كنبا وهدشیربس و هدمآ شیپ هتخابلد

 ی دی ایمن رد ام یاشامت شرعمرد

 تردقنی| اب شیوخددوخرب نیرخآ
 .دنزاس مجمونشورروآ تریح

 هضرع+هتفر تسدزاوردهک ی« زا>

 ؛ زور تیعقوم اب سانم ددرکیم
 و ینید ؛یقالخا دزیفاب سانم

 و هدشتباث شییاهتدمز| یهامتچا

 -رهوذنزنیا .تسا هتشک لصف و لح

 دزت هکن ] زجب یرکیدهراچچیه داد

 شیب ددرک زاب شدتزرسف و رهوش

 سم ناتسادهمهو دباییمندوخ یور

 هچوامنیسهدرپ یور هچ «عون نی|یاه
 هب هشی.ه فلتخه یاب, اتک تاحفصرد

 رتهب ایهنادنپ قالخا مضو كيا

 دم نبطو هبادنسب یرتشم میئوکب
 .فسا هتفری طب هتاخزور

 دشعنام هک دوب یقالخا دوبت

 ناکدت زاس (تیدب اات اجنیاذا)ردات

 -| رو د) هک دنهدپ ناشن دنن |وتن ملیف

 - ترب) ایهک یرادرهوش نز(راک
 لاحنیعدد دزرویم قشع (رتسنل

 شطب اور ودشابیم زین یکدوک بحاص
 ورت هنابیمص یلیخ دوخ قوعماب

 هدرب یود هک تن[ زا رت هد رپ یب

 هتشون تحا رصب باتک ردو) دی" یم
 زا» هک تسا هدش هتفگ (تساهدش

 یارچامب هک یتهابش اب (هتفرتسو
 - دیرکتیا ) یادصورسرب قشع
 هیهتدصق نیاب رتشیب دداد (نمک رب
 ریاظا و نژنیایارب هک تساهدش
 ابآ یلو دشاب یقالخا دنب های وا

 نینچ كي یدرومو طیحمره رد
 ملیفددهک و وطن ۲ (دنیاب) یرجام

 قالخا یورین و دبایماجنا میتیب يم
 دناو-: یم هشیمه یعامتجا دوبقو

 قشذع كي ( یشوخد یبوخ) نیاب
 سپ هدشخب هلصیفار هانگب هدولآ

 ((دی رگنی |)لثمید ودعم نان ز یشک رس
 دوبق ونیناوق نیا هبه لباقعرد اد

 نیا ايآ و درک ریبتدیاب زیچهچب
 یلاخوت رب یلیاد دوخ یئانتمادراوم

 تسدز|) رد 4۲ یی زت»یتس-وندوب
 دودیم عافدنآذا تدشاب (هتفد
 ؟دشاب دنا وتیمن

 یع-تمحزو ششوک اب ملیف مامآرد
 هک دوخب هجوتمیچاشامنات ددرک یم

 هب هک لاح نبعدد دادرهوش نزنیا
 دایزا دزرویم قشع هناکیب یدرم

 لی دا : شیوخ هناغورهوش
 سین لفافهدادودب هک یتبحم ودوخ
 ی الودرهردات تساهشیمس یتح
 ۳ رد یاهتالم د مارتحا زیل نرتیا
 ۲ ۶  وداجی | نزایا ی وهان ]نامیب

ِ 

 انکب هدولآ < دایذوود
 یادشاپ هه وبن یفالخ | یاه هبنج هیلک

 نیاردق نیمفادم یارب) ۳
 سیو هتک ادهجن ۲ام: (یقالخا
 شیرخرت )ا عاند روظئمب ناتساد

 رکن وهد زن وج رفنج تسا هتشر

 [3027 قشم هنمصدنچرد تدیلک
 هک ی لاپهاگن و اه هسوباب كاندرد

 ریاوتیم< نینادق» نآ لالغرد
 مورک هبثپ «رسکیدنیاما دوجوارب |
 عوضوب یجاشامتو دنهدی» داب ریو
 رتمو ری نشه نینچکی هک نک یم س
 یلاخوت ردق نیا دناوت یمن ییپلعو

 اب ناسآ و عیرسردق نیا «عوید

 نایرچ ودریذپ هعناخ عادو هسوب كي
 نرنی|.دریذپ همت اخ «تبسن » قباطم
 دن زرفو رهوش شوغ آرد هتخابلد

 ندددجزا هک ادیجن د شاداب شیوخ
 تساهدو-هن لمحت شیوخ قوشعم

 سوهاپ قشتیرجام ودرادیم تفایرد

 نرو رد کدو هتفک | رب ز)ا ددوخ

 هرتسمیلبخ قش» مت)رصعو متسیب
 دربیم دایزایدوزب (تساهناهلباو
 باط:یو مالک نیرخ آرد هتکن نیا
 : تسا هتفهن زین شرادلدپ

 یکدنزوهناخدوخ یاربوت -

 شر «یریکیم نز؛یهدیم لیکشت
 یلکیم شوهارف ارمو یوشیمتخب

 همه ناوج در اما

 زا هکیرجز اب مأوت اددوخ درد

 ددرگیهلمحتمجوب هتفک نیا ندینش



 ریدم فرطا روپ
 رسج باب را ؛ لا. ۱ اتبا نانک راع یا هده را ۱

 ؛ دب
 هدرب غلاب هک ناتس : دامی د دابع

 رد تک رش
 دملیف هدهاشمو هاب

 دوب یدهآ لس توفب يوکرا
 " "۲ لمسپ نب وعدما یمرک 1 3 ن؛دولب

 هوکشاب امنیسیاغب و نا : ی

 نارهت یامنیس نیرتگدزب نا دن ۱ رظن هلمو )ا یاهو لاحددشب اجذگ رظن
 نآ یلخاد تیعضو ۳۹

 یک اهملیف یا نیاتیم هدرب شا ۶ هنوک ره)|یلاخ ۳۳

 دیاو و نزیواتسید هقیرطب هم
 ناشت نمغدد هاگرهو دلو یدا ری ان وشیم هدادناشن ني رک
 هایسرا ون ودپوکسامنیسرات 7 نت
 یلیخ دنهدر| مقنآ یالاب و نیلاپرد

 . دش دهاوخ

 صقن و ب

 هراتس > هلجم تروصره رد

 امنیس شیاشک بت زا ما
 كلي ربت نآ ناذک راک وریدمب ادابند

 , دنشاب دوخ یگنهرف و یمامتجا تاندخ

 یرهشرد هوبن یکی دوب یکی نآ همان رب هراب رد و

 هرابیم یاد فرب تسا ناتسمز .تشادرسپ كي و هک دوب یهاشداب ایز
 بسچلدومرک یادصاب ینژرببد ۸) همتابمچ یسرک كيريزرد ناکدوک و
 اد یمیدق و انشآ هناعفا ثكب درغ

 دنکیم همالخ هماک درد
۱9 

 شخوک كي نمضتم طقف (ینادوب۲) زا ندش ادج (یدام) یارب
 یارب یلادج نیاد تسا ان درد
 دیما هیام داد تسد زا اد قشع نیارکا]ریزتسیب زیچهمه ناباب#

 رهوشدزن دن اوت یمد دراد گ
 - یووزب ارب ]درد دوخ دن )رو
 (ین اوویج)یا رب ۱۰ دنک شومآ

 مزلتسم قشهنبا ندا
 تسدز) ینعم و ریظن یب

 مجرم

 مدد هشیمه ۰۲ تسراودیما و هتک

 یو مچ یو صح یو وچ یج وچ وج وجصج

 نیدولب شفک
 (الردنیس) | ۰ نوراک یلحا

 ۰+۰ كنپ دلی ول ام

 2۰۰۰۰۰ یدک هبهآ
 زلراچ سنرپ
 فان نیودا

 رتلاوزلراچ .....۰ یاد رگ راک

 مایا نآ «رطاخ زونه تدوصنی ارد
 تسا یقاب امشرد تیل وقط نی ریش
 ردامیاه هناسفا هک یناجیه نآد
 رد هیاسهنزربیایو هل هل « كدزپ
 شرا زونه درد آب دوجوب امش
 تساجرب اب امشداکف اذا یاهعوک رد

 هنج اههناسفا نیاذا یخرب

 موم هج هج هج

 .دب اب یمناپ اب راطق رخ آ هاگتسیارد
 ات دوریم هک یقشعاب ازنزکی نرت
 شوما رفید و زب هدا وا اغ م رک طیحم رد
 اد درکیدو دنکیهدوددوخ اب دوش
 هاگتسب ارد هتف رتسدز| وهدن امرد اهن
 ..دواذگیم یاچ رب

۰۰ 
 (تالیمدد هرجس)و (هخ رچوددژد) ریظن یراثآههن زاس یارب

 لماوع داجیاو یقشعرثا كي هیهت
 داد یگ زا ظاسلرهزا هکتسا یاب جت دییدشیاسحا نیا هتسیاو

 دتناوت یماکی ناکشیپ رنهنیرتسانم  كان هردو رثومرای-ب یهضوب عادو

 یو یج مو صج نم مم مچ مج هو حج رم موم مو موم مو مو موج ججح
 ۳3 یو ۱
 رد هگ دن رادرب رد یرتهد تكيسالک
 یالتخ | شی و مک اب مارتاد للعمامت
 . ةن وشیم لقت ناهدب ناهدو تسا دوجوم

 یرتنافرن !كي «نیدولب شاک »
 یلاجو فورعم ناتسادژا هک تسا
 هدنآ هدرب یورب ناوارف هوکشو لالجاب وهدیدرک یابتف| «الددنیس»
 راک «رتل او زل راچ» نیدود تسا
 یجاغامتبلقو حود ملیق نادرگ

  هدیهیاهشقت هدننک افیا
 تساهتشاد یک ات الماک شیارب هک یرتا هیهن رد اد هوخ ریطخ هفیظو
 هبه دجاو و لماکر کا هک یوحنب
 تسد)]). .تسا هدیناس ماضتاب شعتیاضدلتاال تسن همزال طیارش

 كي رظن زا طقف نآ یقالخا حیاصت و ظعاومب اتعا یب دیاب ار (هتفر
 یزاب رطاخ و هناقشاع فیل رث |
 نآتصن هیب رتهود زیکنآ تری
 ... ورک اشاتدیاب

 ابن ؟ریومدرو آددلاوریب ی ریگنا لابخ و اید یابد دوخاپ اد
 رم نانچ اد یا هاسن|یاهرتک ار
 دیاتیم مسجم یقیقحو هدن زوزرظن
 یایبکنانهسربناتتحتو عوبطعد مرگ یسرکر یزدداردوخد هنشگ زاب فقب اهلاس کیدوسطب هدود یتیم ری ان وا هحددو راکفارب هک
 .دی ابد یم ساسحا نذری

 یتهب او لالجملیف یربعآ كند
 نآ لوطرد هک یهوکشاب و فلتخم یاهت ویساروک دورظانم ودر|دصاخ
 هدشم مسج ناسهاات دوشیم هدید
 ملیقژا یمناکسره .دنیامن یرینات
 ناسد!هکدن امیمزیگنا حودیدولم هلیو ریظنیب یولپاث تي ریظن
 .دوشین ریسنآ ندینهو اشاسنژا

  لادشع رد نوراک یالاصوصخم . و بلاج ناکشیپ رثه یزاب
 ۲ ازدوخ فرکش تردق و تداپماءاد
 نودب وادوجو و ههدیم ناشت
 ین اف رینات ملیف تیقت وم و ین ابیزدد
 تساراد

 نوراک یلسل هک یاب هحص
 دزادنی یم اسه زبشآ هاشدای هکنم )ددوخودنک یمروصتووخ یاپوررد
 . نآ ریظت تددنپ دن |هدش هداد ناشن ریخالاس دنچ هک ی لاهملیف نایمرد
 آی فارکو ل رک شزرا و هدش هدید
 ۰ تسا فیموتزا جراخ

 ن]هدنک هیهتو نادرکد اک رب < نیدولب شک
 < ریدم و دوش بوم یزاغتنا

 . دشاب
 «نبا قطان ءاگتسورک |
 ۹ (سید رب ]امنیسددرک
 یاپلیت و ابنیس ناراد
 تب اهبتا رک یاهنحت
 هه



 !رشب كي هرامش (كقلد]

0۷۳2 

 هرضسم و كحضع هرپچ نیا
 هکنب | رد؛دیسانهبهاریوس | رف دو ۲
 ررپش و تسد ربز یاهنیدمک زا
 کشهن وگچیه دوشیم بوسحم اسنیس
 رد دنیوگبم ...۱ تسیئ یدیدرتدو
 هاو ریظن اهر|وطو اداو دیلقت
 هرامشنشدد رایکب.... ددادن یا

 مشچب ینیب هرذ كنيم و درشیم< ككپ ۱

 ناراکتپانج و نادزدلابندو دن زیم
 نادنزرد و هد دربتسد اهکنایپ
 ردیل امر !دناوخیم كم تالجم

 شودب ابع؛ يقرشنامرهق كایشقن
 باب دایارب غالاداوس اب نیلعن و
 رازاپزا «یود ابیذ زیلک» دوخ
 الماک شراب و راک المف ...۱ درغیم
 یاپلیف رد اسبترم و هتفرگ الاب

 یدوزب ۰ دنکیم تک رش یومنارف
 دهاوخ یزاب یملیف رد (بره باب )اب
 دبتخانش اد دا رکا .... د درک

۱ ۳ 

۱ 
۱ 

۸  

 ربمت لایدود مامضتاب اد شفا

 اه سردآب ( طاب هتبلا)
 ةزباج۳ هع لاسرا

 ناک دننک تک

 میدقتدن |هداتسرف حیحص باوج هک

 مینک

 ۳نیا)هقباسم ناگ دن رب

 ٩۸ هرامش ( ... هرهچ
 یهاشن | ری|سواکیک یاق 1-۱

 (یولپپ ردنب)
 یلانب شوبرب هزیشود - ۲

 (نا رهت)
 دواد مارتهب یافآ -۳

 (ذا ریش)

 هاش دواد یرپ ملامخ - <
 (نارمت)

 یجلایم زیورپ یاقآ - ه
 (ناربت)

 یداب 7 تا ود زیبماک یاق [- +
 (دهشم)

 حیحص حساب

 رشزانت ۳ هب ههام ۳

 نییاو نیچ « هیاوب لراش

 ... فیت وا اه
 - رثه مادک ریز یاپلیفدد

 ویتسن ا وتن رک |؛دنتشاد تک رشناکشیپ
 :دیئامن هعجارم نوتسنیمه نیاپب
 هابتشا و تب - ۱
 لتاق یوجتسجرد - ۲
 یدوجا: تاقالم - ۳

 وراگناک - +
 اپباقعنیمزرص - و

 «دی وگب امبد باوج
 -۲ نویندیوید «نلااد»د ۱

 - نیچ - ۳ لسارناج «زرتنب و یلش
 ؛درونالرتیپ- دولیت تبا زیل؛لداب
 را راودج -و اداسهوا نیدوم
 .یرک ایدات

4۲ 4 ۲ 

 : ملیف نپ رتهب
 وومارف زک ره نآهرطاخو ماهدید نولک ات هک یملیف نی رتهب

 یقشع مارد دیورک دها وخن

 رورگیمبوسح# اکی رمآ یامنیس ریذپانانف دانآ وزج كش نودب ملیف

 نده باتفآ دد یناکم) یعاتچاو

 شرب یبچ 9 نا
 رو رخت تهتب هک اهبا ارگ رثانیا كيءاماردو یق 5 َ ۶

 نراهماپ |رن آ هک (صن وبتسا جدوج) ین ادرک راک اب هارمهدوب
 (تنایدونکی » ) طسوت هک

 دو ۱
 هکدوب هددوآ دوجوب یرثآ (زرتنب و یلش)

 مه یاهگنهآ ودوب هدینارو ر

 زبلا) نرچ ی « رثه یدنهرئهاب دوبهدخ هتخ

 ( تایل ی

 ,وادیمدا ر۶ رو  ادیدش ادواو درکبیم

 هک دشابیم فو رمهدنم رنه(كب یدوگب رک ) نمبوبحم 4  تر
 [ ا یک نآ دو هشاج یشزراابر

 راوب دیا اسد وه هصعءب دوخ زایریظن یب یدن-م رنه (كيی

 ردیرذ) نوچ یلاجءایف ندیداب سپ-و>مدیدرک للاقیدایژ

 ب هک ( باتقآ دولادج] ملیف هدهاشماب

 یو

 -راهید ( کد وب نویلیم ثكب سانکسا) و ( وراجن امیلک یاهفرب) و( مد
 اب ورک نم بوبحم هشیپ 8 5

 ینا و دنشابیم یلد ره ءافر اب رداقهک تسا رنهزا (كب)

 ار یچاشامت و داتسه یوت رایس یزابیاداد دوخ یاهملیف هیفرد

 دنهایمرزارق ریثات تحت اد,دش ندحو كانشوه

۳۳۳ 
 ۱ 1 «زوم4+کلم»

 نا رچآ-ین

 6 اهزوملمو رجب ؛ میدوب هدیاشو هدیدهکلم عون همه مسا
 دداچب ر)اب یک راتب (نوج)۰ هدش بآ ناتلد یوئدنف تساهدیمل اهزوم لایه (رنیلاک نوج)مناخ هجوت پلاج سکع نیا یاشامتابدبالو ۰
 ۱ ؟ دراد تند مهاهزوم نیبتحارتسا ! تساهدومن تعحارتسا زوم یهوبنا نی «ایردرود ترفاسمنطد هدرک یزاب عابردرسه» ملیفدد(نت رب

 سس در مار اب رب جز رطع  ت



 رتخد ذا یکب (اب دا 7 روح ور دو

 یگن داکدیاربا دد و دیدرگ اک رهام ی قاب هک

 نالالدزا یکی .دومن تاج وب رد لک هیت و ناکدن زا "۶ او

 درود شیوخ مادخ:-| تح اد وا تسناو "< تروما را 3 ۳

 یمک تهابش ی رهاظ ؛رهج طظاحل زا هکننب |رب هوالع (اب دامان 7) لود

 دوبل وب مهزاوآ و سصقددد تشاو (ید

 ۳ واعب ادوا «د-: آ یم اجایا داهادو یو

 لاکی و و تخاسیف رع۰< لاکیذوم یاهماپن 9

 ذچ (یل وا یرمدورر قافناب « دن :اوخیم زا و نا رای

 7)و داد رطخ مالعا (یدسیدود) هب اههمان زور هکر ۳

 ادنددو آ دامشب شیبق را دولت

 را زههدو .دوخ ملب رخ [ ددیزاب ؛لونشءنونک ۱(ایراماب 1)

 لدوژاون حدد دایسب كهآود ملیف نیاددو دشابیم «باوغ اطر ۱

 ۱ دیاکیمیب وکیاب ایت رم و دن |وهیم ریگن |

 یابلد یافیادد تساوت دهاوخ یدوزبكش نودب یو ۱
 ان ۲) .ددو ] تسدب یصاخ تیف ورعممادد ۰ یدیک ۰

 رباراس > كر زب سی رتک ] یکدن ز « یودورب

 . ددوآ دهاوخ
 .هراظتن اب مشج 4م نونک |

 دریگباد امنیسریهش ؛دنناوخ ( ید س.دود ) یاج دناوتب ۱

 ۱ تشادده| وخ ناکما

۵ 
 شرگلاذ

 ملیف وتسا مامتاب كيدزن هک مایفكب
 لا اس و هیهت لوثم هک ی ق رت نابدرا

 ملیفدنچ ژالب ود یا رب دنشاب یهنآ
 یا رباتمضدنا هدرا مادقا زین یجراخ
 دمحاد اربخا دوخ یثفدداکلیمکت
 ار فو رعم داد رب «یزا ربش
 . دن |هدروآ رددوخ مادشتساب

 دقفآ راهظا
 سدنهم توعد قبط هنشذگ هنفه

 هدبژ ناکشیپ رثه زا یاهدع الاد
 یاررب هیل اراش« لرتهدد نا ربا ر ان

 ی دنتشاد توعد داهن فرص
 مولهم هجو چوب عقوءیب_تدمد ۳7 توهد نبا
 نی دب دن | هتساوخ ناشبا ایوک تسب
 هب مس :یدقتچراب باط هلی

 ,ج وت لباق ت
 ی , دنیامشب دز |هداد

 و فاصتا ناب ( ( تاب ره 1 ناب مذاثب اثب اعقاد

 ناو ةهداتس نیا هک دن

 | ریتم

 رد ابب رق (اس

 هتسحیور اد

 یئایلاتیا
 هتبلا

 دب دح قالتثا

 یبیطخ زیدرپ هکسیاذا سپ

 و دانس یورز
 فالتح |مای+سراپ اب

 ملیف ناوراک ویدوتا در
 وب دانسنی|یود زاهک دی درک ااط
 ملیف

 مایف هیهت رصرپ
 و :نابدرنو
 ؟ ادب

 دب امن هیچ یم

 تدحو یبیطخ عالطا دا رقب

 ملیفنا ورا ویدوتساو فرطکی زا
 ملیف هیهت یارب رگید فرطزا

 حسب سر سس جرج یا رب و

 لبیک یاهباجود تک رش دو زء
 دن اهداد

 زا هک دوطنامه ملنفلوا لر
 تدحو هدهبدوب یبیطخ رظن لوا
 ار-,|هدمه لدشیات یلعو هشابیم

 دومندهاوخاغا

 !تخل صقر
 مک هک تخل ناصاقرعوضوم

 لافشااداهرت ات یاهههحص مامت مک

 ناتسودرنه ونا رک تعابدن درک یم
 طفف هک رت ات ناربدمو دوب هدیدرک

 فوم وب یا رج

 نادنمقالع و «لجم ناگ دنناوخ عالطا یارب

 امنیس ناآ هراتس هب
 هک |ددوخبوبجم هشیپ رثه یکشمای یکی یاهسکع هکبناسک

 اداهن ]دن راد لیمو هدوبت یروآمیج دوخیم پاچ یجراخ تالجهرد

 دوغ هقالعدروم یامساه هبب7 یا رب ناکشیب رنه هب نادنفالع و دننک پاچ
 یانتساب «امنیس هداتسو هلجم هتشذگ یاه هرامش هیهث یارب نینچ-و

 -مزاول هب تسین دوجوم الصا هک ۲هو۱ ۲و و و ۲و۱ یاه هراش
 همجارم ۳۰۰۹۰ نفلت یرهچونم نابایخ هل رادل اژ یو رف رب رحتلا
 ها شن

 نودب هتشاد هجوندوخ قودنصب
 رظترد ادراکنیا تارضم «نیا
 -نلاساد ون ات یاههنحص دن ریگب
 دندوس هدرک لیدبت هداباک یا
 دیدرک لصاح عالطا هنانعبشوخ
 یارب لوئم تاماقم . فرط زا هک
 میرته یس» نبا زا یریک و لح
 و هدیدرگ ذات یدج تاعیصت
 راکتی |زا ًادیدغ دیدجلاسزا ایوک
 دشده| و ی ریک ولج

 د وریم ناداب اب تفآ وناب
 ناکشیپ رته ترفاسم لات دب

 یارجاتمج ناداب اب نارهت تا
 وتاب < اعیرما مب رب > همانشیامت
 رهشنآ زن ویدار هدنناوخ تف
 دوخ رتسک را كمکبان دنکبمتمی زم
 یریهز یحاید یاقآ طسوت هک
 ردهدسیت رت یترسنک همان ربدوشیم
 یتاکشی رنه زا یکی عالطا دارقب
 .نارهن رتاثن پورت هاره هک
 روماستآ فرطزا هتفد ناداب اب
 نیادد اد مذال تابیت رت ات تسا
 دهرب هنیمز



-ٌ۲۹- 
 بیت رت هدیو .تسا نیحت لباق یو هقیلسدقرذ هک

 یت-اد د
 نم تسا هدرب داکب یصاخ یدایشوه و تنفارظناط+ رهیارب اهلک
 دانک یاپلگ و مدوخ نییشن قاطا یراخب رس نادلک زا همه زارتعیب

 دم مشوخ یئ)ریذپقاطا هرجنپ
 هتشاذگ یتنادلک مه هرجنیدانک و یراخب رس یدلاب یتشادد

 واز تیساتمنیمپب زو رمادشبوخ یلیخ یلو مدشت هجوتم الصا نم ؛دوب
 حرشودخابت واکجنک دایز یو مرز ودیما و درک مهاوخ فی رعت ورکشت

 «دسربت نمزآ اد روب زم یاهلک
 یددیروت ربززایو مدرک هاکت لشاریوسب نانشسنیازآ سپ

 وداد یناکت اد شرم هاکن[ و درکیم مت نتب دوخ تروص

 . دنام تکاس

 هک یاهداج رد تاظحلنآ رد و میدوبهدمآ نیئاپ هبت یبیشارح)ا
 . میتفریم شیپ دشيم یهتنم ایلک یولجب سیح و هدکهدب ابیقتم
 هدرک ماحدز| اسیلک یکیدزن دد یاهده مدرک یتیب شیپ هک دوطتامه
 طقف زورن ۲ زین امتآزا یضعب یلو متخانشیم اراهن ۲ بلغا .دندوب
 .دندوب هدعآ اسیلکب یواکجنک یورز]

 هداب نآژا لشاد ونمو دیسر اسیلک ردرانکب هکسلاک یتقو
 ومتشادرب ارمهالک نم .دشادیپ یشوجد بنج نی رظتم عجرد میدش

 - هزادنیب نآ نوردپاد شتسد یوات مدرب لشاد فرطب اد ييوژاب

 اسیلکب ریتولشرتخد اب تااحنادب میدیم" ردپ هک مدوب هدید اهراپ
 .دندشيم دراو

 -مشچ همه هکیلاحرد ميتفرشیپاسیلک ردیولجات هتسهآ هتهآ

 ریغ دامن تگنا یعضو ملوعنآ رد مدوب رظتنم .دوب هدشامهچوتماه

 دامتعا ساسحا دوخرد دوب سکع رپ العاک عضدیلد مشاب هتشد یداع

 ًامیقتسم ومدوب هتشادهگن الاب ادمرس .مدرکیم یسجع یداشو رورغو
 اهدرم فرط ودرد مدرکیمنهاگن تسار و بچبو مت-یرگنیه وجب

 . دندرکرم بدا ومارتحا زاربا اهن زو دنتشادیمرب رس زار ناشهالک
 ناشیا زا یدانقد نانچنء دوخاب دروخ ریدد نام زت آات متشادندایب

 هه عوضومنیمه رطاخبو متشاد هارمهب ینذ دوب هچره .مشاپ هدید
 .دندرکیمددوخ رب نما میظعتو مارتحااپ

 هکیناسک .دندوب منرتمزوته اپکنز میدش اسیلک دواو یتقو
 دندوب هتش ناشیاجرسهک لاعن اهرد دندوب هدش دراوامزا يت دوز

 ونادرم ندشاپ اپ یادص .دنتیرگتیم ابپ و دندن ادرگیم رب ار ناشرص
 )ریزدشیم هدینش اسیلک :نحصدد یسوسحم روطب نات ز نماد شخشخ
 دنیب رتهب و رتشیب .ناوتیم ددق رهارم هزات نامهم درکیمیسیک ره
 یوسب .هظحل كلي . میتفد شیب نامدوخ هاسکیاج فر
 شتروصو دوبهدمآ رب مهب شنشپ ربنادرپا .متسیرگن میدیصت

۰ 

 ۰ هک
 ۳ هد تو لمچ یطندهکدوب نآ رکفدد یو هاو

 رزاجا ید تداو تیب رت ۰ ماهدوتات هن وگچما اتپمانو ماد را
 را ِ

 یطبادباو دق درک برس دادی درک 3

 شردب دانک رد زوجول

 وودب یا« | ریطتممضویو هظدل نآ رد .دادی» ناشناریو ءاتعا
 ی 3 3 بهر ید

 ۰ ماءهدش شرطاخ شد ر رج وء مد زیمسدح و دوب

 ات مدرک زاباد هفرفددو مداتسیا یدانک هک هظدل ن

 ۱ یوگا و دمآرسب زیئوا راظتناو ربصدوخ دراو غار ی
 ۰ تکاذکت

 ننرک شا هنایق تلاحو دوب هداخب

 دف رد هنر
 7 ددیلو

 ]شیب شعادآ هژادىا

 شهاکن هاگن ]و تخادن | یهاتن من اچ هب ودر

 نانچ, دربالاب داسفتسا لاحباد شناو رب |

 ۱ روونزباسیلک داضحیکمه هاکتآو متبم

  دشغو رش اهدمس) رمو دنده[
 مرانکدد یکداوناخ هفرغردینذ هک: ] رکفرا تاظعل نآ رد

 نهذ , دوب هدمآ دوجوب مادرو برق صانحا*تما هتق ۹

0 ۳ 
 .دیدرت یلدوک راءزجوتم هرابکیب مت ا رطاخ

 یودنسو درب امیلکب ارم لوربمآ هک مداتفا هعقد نیتسخن دای

 . ورذگیم اسیلک بارحمرد ارهچن ۲ مناوتبات متفرک دارقیا هیاپراچ

 ؟ دنلب | دشرسیو

 ۰ درک یقالت یسنامشچاب
 شپجوتمهک مدرک دوبناو

 رس تشب|ر هف رغرد

 .متف رکیم تسدددا داعد باتک زو رب ۰[ دیلقنب هن وکچ هک دم اممدای

  هتدناوخو ۹هزءزب تبون یتقوو متشادیمهاکن هن وراوارن 7 ابلاقیلو

 رکیداب مهم دیسریه یعجتسد هچن ]زا کن ۲ نودب مدشیم ادصءه نا

 هفرفهدرپ یهاکهاک مدشیم رتکرزب هک حیددتب مروایب ددرس دشیمهتفک

 و ناتاوسخ هذز وآ هتسدو راضحهراظنب اجن ]زا مدزیم راتکرر

 ۳ اچ
 یتقو متفریء هدکثنادو ناتمریبدب هک زیندعب یاهلاس

 دار اوزاب و متن یم میاجردزو رم[ ریظن مدمایم اسیلکب لیطعت

 » مدزیمترچ دیشملوطب اعد مسارم هکیتروص ردو مدرکیمهرگ

 كنیم هفرغ رد یئاهنتب مدوح دوب رفدرد زو ربع آهک معیتقو

 دب یاو مدشمقرق رکفتیایردرد لاحت ] ردو دشیمن محا زم یک و

 ۱ ارکفت تاظحا تآ رد هک منک فارتعادیاب یفعات هتلجخ هنوگچیه

 یاهراک هشقن رتشیب هکلب دزیمن دود مناهانک و اهاطخ فارطارد

 3 . مدرکیم حرطمار ماهدنیآ"
 یلاهناقالم + مه دب نیمدختسهب دیاپهکار یتادوتسد

 ۳: . مدرکیمرورء مزتمرد مروآ لمعپ دیاب

 ِن اوخ اسءد ماکنهرد دوپم« تداعب تاظحل نآرد هتبلا

 السا هبنشکی نی ایل و. مدشیم كنهامهزین یسجتسد زاوآ و همزءز

 ۲ . دو تداقتم

 هظحل كي نمو تشا در وضح نم دانک رد هفرغ ددیسک

 میرکید تاعوضومب ارمرطاخو منک شوم! رفا رید دوجو

 اره ناتست ورپیا بلک محارمب یدندوب اذغآ ددومدد
 دو . دون هدشرضاح اسیلک رداهراب تدوصرهردیو اریز

 و [یفتسشن اشچودو هتشن یا دنسیود تک یی تکاس
 !ازود یوهک مدش هجوتهدشندزنیم زب ون از تبون یتق و .هوب

 آرد دنتشادند اع هک اسیلک راضح یاس فالخ رب و تشن نیم

 . . دنادرگن رب |دشرص الصایودن رگنب فا رطاب

 درایام 



 یلشایک دا ون اع هفرغدد هک یند نیرخ7 مو 7
 رطاش تاظحل نآ هک هدون تون همعدر اه . ج یک مدوخاب

 زوربم1 ددام یی میومعنز دیاشایو تسلا نیم و 3 + تب رز 1 ردام 3 5 یون تو

 یخ نا
 كنجب هکن ] زالبق مردپ دیاش . مدیدنادوا تساهدوب ۲
 و ی اجک زا .تسشن یم هفرف نب ارد دهدب تک زار جدی 3 ۱

 یحاص دنچ هک دشأب هد ون فب ظو ابی زنژ نآ ؛مدام.ن ۳ ومن [
 ٩2 لب رخ ] مواد

 دن زمردب ها
 .مد رگیمن .سا

 ناب رهم یددام نابمهد دوب ردب یاجمه

 و مدروآیمن دایی ارنان [مادکچیهنم.دنا
 خالد تب ب نت رضا سی

 20 بک لار میوهرتدب هه نهی ثعگارب دو ربم7
 نم زی ون ۱ژهفارف نیادد مددیدانک

 ی 7 ی 2!سب مهدااب ۲ تداو مطوا و هتشن ک ۵ ۲ تی دم تی اد مهیوای [ .مدو هدانز| ۳۳
 :ِ رممتخ زا سی ای آ ۶ تساهدادیم شوک ی یتک نم رب ابلک محارعمتخذاسیایآ ۶ تساه ۹ ۳

  دوب هدرک رانور

 اج وساعدمت

 7 سو هتشکیب رب لو هل 5 و یدجو
 ربهزاب ود هاگنآو هدرکنیمشزاون» هدیسوبیم :هدرو امنو

۰ ۰ 
 تا هدن اب یاک هک دم 1دیدپ ملدددوژر ۲ نیاناپک ان ؛ ت دب هداوپگ ۲۱

 ندددزاا رماپ 7: تساهدم ابمنم هداوپ؟

 اویم میاجرس
 زاسب بق»ب رتشیب ینیعم دحات كدوک كيهرطاخ 0 اوتیم ِ 1 مددابیدایب ارمردام مح
 مدیودیم زوربعآ یبددد مدوب یکدووک هک هاو

 یوب مئاوتب ۲ دورب رتهتهآ یکدنآ ۷ 0 ً

 متشادن رطاخب یزیج جیهنآ زالبقیل و دب ایممدایدح ال
 درو] ردب رکفملاعز| | رمشیشک هظعوم تاک یر ۷

 عمارت نی ریاص هاربهبو
 م)هدنی] هتقه یاهراکیارب و مدوب هدینشت ]ر هظعومزا همنک فی

 ۰ مدوب هدرکحرط یاهمانرب زی
 او میومع رتخد یقرط زا مدوب هتسشن هقرغ ردهک یتدنمامترد

 .مدوب هدش ما هتشذگ تا رطاخ و اه هتیدن ارد قرغیفرط زاو مدیلاب یم

 نانک زوجت. دروخ وا یوزاپیمتسدو مدم] رب مهالک یوجتجب

 تسق یلو دیدمآ رباسیلک مسارم ماجن |هدهعذ| یبوغب زورماو متفک

 # دوشیم عورهظحل نیاز]امشراک لتشم

 نینچمهآمشمضو ۰ مرکشتم» تفک خساب هد نانک |وجت زینیو
 «میشاب نادوخ تاک رحوراتفر ظاومدیابدع هظحل نیا)ا. تساا
 .ميديسرايلک نورب یباتفآ وزاب هطوحمب و میدعآنوریب اسیلک زا

 دندوب هداتسیانام راظت |ردتیمعجزا یکچوک هوبت| اجن رد

 مت اغنات ۲ نایمردودوب نایاثشآ ونب رجاتسمز| یعمج زا بک رمتبمج

 رب زکان دن دشیمهدید زیئول و میدیمعت ردپ نینچهو شنارتخد ووساپ
 . منک ی ف رعملحارهب رقنب رفن_ادهدرک نآ مدوب

 ماجنا هوکشاب یتافیرشت و میتهیراب روردامهک دومنیم نانچ

 هیلکایو دز الاب شتروصیور زا ریروت لار مرومع رتخد "دربگیه 1

 - درک شب وشوخ مدرکیم یفرعمودپ هک نایانشآ و ناتسود
 بیو میتفریم هکسلاک یوسب یتقو یفرعم مسارمماستا زاسپ 1
 تسیدممت دوی م هوم هک ینعاب و دن ون, زین ناکی دن تساویم هک ی
 ناتدوخ هکسلاکراوس لادنکس یماب اش تسین رتهب « پیلیفو تفک

 «میاي لونس ناشی | هکلاکاب لادنک یاقآ هارمهب مهنمد هو
 چیه دیتهلیام روطنیارکا .بوخرایسبو متفک شباوجدد ۰

 درادن یلاعما

 نت

 هزادننآ

 و دو دشراپسهر ل)دتک تین نا یرسودره هاگنآ
  میرپ : یاارچونوم چیه نددب رب زیئول

 وا نم
 رگید هکسلاکقرطج میدشرپ زگات

 : 2۳ یالع نوتگنیلو دهاب هدروخشدوگ انی رب یلیسکای گره یا هسردم درک اش ریظن مدرکیمیاسحا 9 رد
 تهوسب هگسلاک و دیشک قالشنوت 9

 ج ههدقم هه وکجیهنودب میت و شیپ یکدنایتفد
 رهظزادمب .زورید ۰ مفمأتمیلیخ
 ابقرارق قبطو موشادج
 ادنت داب یدابآ

 ری وادمتفب
 لخاددا دوب نا ۰

 تساوخم شلد لشاد اریذ می ابب وتدزنب ی
 -_ ی هن رک و مهعالطا وتت هک دوش مه 2 | موربیو هاریمهب مدشدوبجم نم 1 ی بو دنیبن

 < مداتسرفیموت وون یتعادداپ ایاد نیم "ی

 نه یا رم یا

 تسین نتس]وخ تددحب 7 خم - ری مژال «دیشابل فحأتم منکیم شهاوخ»

 < منیچب یلکنج توت .دیسشی مدرک ادیپ تصرف نمددوب
 متخاتسک رظنمارت هکنیازاو مفساتادج نکدداب رتولد ۱
 ها9 نرم

 یدعم] شیدیاپ مدزیمسدحنم درادت یلاکشا> تفگ زین ول
 .یتوخ لدنادنج نات ایماب تاقالمژ| امشهک متسناديمنم.تسا هدوبت یراوکان دم شیبهک ملاححوخ یل و دینی دیتس اوتنامشهک دشاب هدرک
 شا نشخیراتفر وهرظننمریغ لمعادایم هکنیارا مدیسرتیم و دب رادن
 ردو هریگن ردیدیدش هرجا «فالتخا ناتنامهمو امشنیب و دن زبرح
 ۶ , دیای امدرت ودوشحواخ امشلزثم زایو هجیتت

 . هظحا نیاات یتسا رهداتفا یقافتا هچمنیب دی وکبالاح ؛توخ»و
 , ٩ تساهدمابت دوجو امشنم یاهرجاشمو رظن فالتخ| ه وک>یه

 «دینکف ی رعت یا رب_تساهدمآ شیپ هچره
 ود اد مناوژاب و مدیش" نیئاپ مناشچیور یک دن ار مهالک

 ۲ + تسیج تساهدعآ شیب هچرهزا تدوعقمو متفآ هدرکم ه
 هوگچاراشیاهف حوا ودی هتفک هچوآبامش هک ت سنی |مدوصقم»

 . ودخ بارطضاو تشحوراچد دیتنک واب هچن [زاای ۶ تساهدرک یقلت
 2 ۱ 0 تفرگد وخب یاهناموصععوم|د[ هفایقای

 نوتکتبل و وروب هتسهآنانخس نیایادا متوعرد زبل و یا دص
 .دم بت مشوخ الما نمنیا دوجواب یل ودونشب |دو| یاهتبحص تسن اوتیمن
 .دوشیامنیب یئاهتبحصنانچ

 دنک باسختن|تبحصیا رب اد یتومداحنانچ زی ولدیاب ارچ
 «دنکب نءزا یئاهش-ربنانچ دیابیو ارجالصا هتشذگ نآژاو

 یشرغزو» ذدرید نوج دا

 . .تفر

 کراب فارطارد شورکب شتفو مات مه زورید

ظرادعب وورک دیدزاب اهقاب زارهظ زالبق
 رر

 «دشیربس نتاب یداب

رجاشمو یدجتیحص «ن وگچیه بیت رت نیدب سیو
 . ه

 «دیدرگت لدب ور
 ج زیمآ«رجاشم و یدج تبحصژا وتضرغ من ادیمنو

 جمدوخدزن نمک ینژاب یوهکت نيامیوکب وتب مناوتیم
 . . تسیرگید تیصعشو هنابت کادادو تست وافتم یلکب

 اوک هظعلدنچ نامهز|تدوعوت
۱ 
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